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ĮVADAS 

Ekologinė gamyba tai - bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti 

geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, ir or-

ganinės gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, ga-

mybos procese, naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Ekologinė gamyba atlieka labai 

svarbų vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą e-

kologiškiems produktams, o taip pat teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos ap-

saugos ir kaimo plėtros (IFOAM 2008; ZUMIS 2013). 

Ekologiškų organinių trąšų įterpimas į dirvožemį atneša daugiau naudos ne tik dirvožemiui, bet 

ir auginamų augalų produktyvumui. Dažnai maistinių medžiagų, įneštų su organinėmis trąšo-

mis, augalai panaudoja tik mažą dalį, o likusios nepanaudotos gali likti dirvožemyje iš kurio 

turi didelę tikimybę išsiplauti su gausesniu kritulių kiekiu, ko, rezultate, neigiamai veikiama 

telkinių vandens kokybė ir aplinka (Pappa ir kt., 2011; Randal, 2012; DEFRA, 2018). Biogeni-

nių elementų išplovimo nuostoliai, priklauso nuo dirvožemio granulometrinės sudėties, organi-

nės medžiagos kiekio, hidroterminio koeficento aktyvios vegetacijos metu, bei iškritusių kritu-

lių kiekio ir jo gausumo (Kim et al., 2018; Zhang et al., 2018).  

Šiltėjanti oro temperatūra skatina domėtis intensyvesnės organinių trąšų mineralizacijos pro-

ceso pasekmėmis. Suintensyvėjusi mineralizacija dirvožemyje padidina biogeninių elementų 

(NO3, K, Ca, P) koncentraciją. Esant gauseniems kritulių kiekiams, prarandami maistiniai ele-

mentai, dėl to nukenčia auginamų augalų derlius, sumažėja dirvožemio derlingumas (ICAT., 

2017; Kim et al., 2018; Zhang et al., 2018).  

Atlikti lizimetriniai tyrimai padeda suprasti ekologinių-organinių trąšų daromą įtaką: biogeni-

nių elementų migracijai dirvožemyje, augalų derliaus priedo formavimui. Ekologinų-organinių 

trąšų, tokių kaip vienanarės NPK (Patentkali, foforitmilčiai, kalio magnezija), sapropelio trąšų 

tyrimų yra mažai, jie daugiau oriantuoti į užaugintą augalų derlių jų kokybę bei dirvožemio 

agrocheminių savybių pokyčius, aplenkdami medžiagų nuostolius patiriamus su iškritusiais kri-

tuliais. Todėl ypatingai svarbu lengvos struktūros dirvožemiuose, tokiuose kaip paprastojo išp-

lautžemio priesmėlis ir paprastojo išplautžemio smėlingai lengvas priemolis, nustatyti ir įver-

tinti ekologinių trąšų (Provita, fosforitmilčiai, kalio magnezija (NPK šaltiniai), sapropelio) po-

veikį žemės ūkio augalų derliui ir kokybei, atmosferinių kritulių filtracijai bei jų įtaką dirvo-

žemio agrocheminiams pokyčiams. 
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Mokslinio darbo aktualumas. Ekologiškos organinės trąšos - tai augalininkystės pagrindas, 

padedantis sumažinti maistinių elementų nuostolius, išlaikyti dirvožemio derlingumą. Apie 

rekomenduojamų ir leidžiamų ekologiniame gamybos ūkyje naudoti trąšų: kraikinio galvijų 

mėšlo, sapropelio ir vienanarių NPK trąšų (Provita, fosforitmilčiai, kalio magnezija) įtaką sė-

jomainoje auginamų augalų derliui, dirvožemio cheminėms savybėms ir maistinių elementų 

išsiplovimui tyrimų yra nedaug ir jie neatsako į keliamus klausimus. Todėl tikslinga atlikti li-

zimetrinius tyrimus, kurių metu bus ištirta biogeninių elementų apytaka: augalas-dirvožemis-

vanduo. 

Tyrimų hipotezė. Tikėtina, kad tręšimui naudojant ekologiškas organines trąšas, biogeninių 

elementų sunaudojimas turėtų būti optimalus, o laipsniškai atsipalaidavę mineralinės mitybos 

elementų kiekiai gerina dirvožemio struktūrą ir auginamų augalų derlių. Azoto, fosforo ir ka-

lio išplovimo kiekiai priklauso nuo įterptos ekologiškos organinės trąšos cheminių savybių ir 

metų sezono laiko, kuriuo metu susidarant nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis inten-

syviausiai išplaunamas elemento kiekis. Lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose 

organinės mežiagos destrukcijos procesai vyksta intensyviau, to rezultate galimi dideli organi-

nės anglies praradimai. 

Darbo tikslas - Ištirti ir įvertinti ekologiškų organinių trąšų (Provita, fosforitmilčiai, kalio mag-

nezija (NPK šaltiniai), sapropelio ir mėšlo) poveikį žemės ūkio augalų derliui ir kokybei, at-

mosferinių kritulių filtracijai, priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastųjų išplautžemių 

savybių pokyčiams, biogeninių elementų apykaitai (dirvožemis-augalas-vanduo). 

Uždaviniai 

1. Įvertinti ekologiškų organinių trąšų poveikį auginamų augalų (miežių, bulvių, vasarinių 

kviečių, bulvių) derliui ir jame sukauptų elementų kiekiui; 

2. Apskaičiuoti įterptų ekologiškų organinių trąšų įtaką pagrindinių NPK mineralinės mitybos 

elementų balansui. 

3. Nustatyti įterptų trąšų įtaką kritulių filtracijai; 

4. Ištirti ir įvertinti ekologiškų organinių trąšų įtaką priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio 

paprastųjų išplautžemių agrocheminių savybių, Nmin pokyčiams ir C:N santykio kaitai 

eksperimento metu; 

5. Apskaičiuoti biogeninių elementų (N, P, K, Ca ir Corg) išplovimo nuostolius; 

Ginamieji disertaciniai teiginiai 



14 
 

1. Įterptos ekologiškos organinės trąšos nevienodai veikia augalų derlių ir ir jame sukaupiamų 

elementų kiekius; 

2. Dirvožemio N, P, K balansas priklauso nuo tręšimo skirtingomis ekologiškomis organinėmis 

trąšomis; 

3. Biogeninių elementų srautą į gruntinius vandenis daugiausiai lemia dirvožemio struktūra, 

auginamų augalų įvairovė ir meteorologinės sąlygos; 

4. Priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje didžiausi elementų 

nuostoliai fiksuojami tuomet, kai dirvožemyje nėra pasėlių. Didesnis kritulių kiekis ir aukš-

tesnė nei SKN temperatūra skatina didesnius maistinių medžiagų nuostolius; 

5. Priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastuosius išplautžemius tręšiant ekologiškomis 

organinėmis trąšomis keičiasi dirvožemių agrocheminės savybės, tačiau išlieka dirvožemio 

potencialusis derlingumas. 

Mokslinio darbo naujumas: Gauti tyrimų rezultatai pateikia naujų žinių apie ekologiškų or-

ganinių trąšų poveikį biogeninių elementų koncentracijai bei elementų išplovimui, o tai pat lei-

džia įvertinti augalų sėjomainoje auginamų augalų derliaus priedo ir kokybės parametrus. Nus-

tatyta, kad ekologiškų organinių trąšų įterpimas mineralinės mitybos elementų praradimui turi 

mažesnę įtaką, lyginant su besikeičiančiomis meteorologinėmis sąlygomis viso eksperimento 

metu.  

Atliktas disetacinis darbas parodė, kad ekologinės gamybos ūkiuose esančiuose lengvos granu-

liometrinės sudėties dirvožemių zonoje produktyviam augalų auginimui maisto elementų nepa-

kanka, todėl galima būtų naudoti didesnes  ekologiškmų organinių trąšų įterpimo normas, nei 

leidžiama dabartiniais įstatymais. Taip pat, tręšiant sapropeliu dirvožemius, esančius netoli e-

žerų, bus nedidelė tikimybė, kad maistiniai elementai per gruntinius vandenis vėl sugrįš į eže-

rus. 

Praktinė darbo reikšmė. Eksperimento rezultatai rodo, kad kritulių gausa ir šiltėjanti oro tem-

peratūra yra esminiai biogeninių elementų praradimo rodikliai, o žiemos ir pavasario laikotar-

piu likusi neuždengta dirvožemio danga dar labiau paspartina šį procesą.  

Šis darbas parodė, kad ekologinės gamybos ūkiuose, esančiuose lengvos granuliometrinės su-

dėties dirvožemių zonoje, reikia tikslumo sudarant auginamų augalų sėjomainą ir tikslingai op-

timalaus ekologiškų organinių trąšų įterpimo kiekio. Šiltėjanti oro temperatūra skatina intensy-

vesnį OM destrukcijos procesą, kuris su gausesniu kritulių kiekiu išplaunamas. 

Atsižvelgiant į šio eksperimento rezultatus, galima būtų siūlyti naudoti didesnes ekologiškų 

organinių trąšų normas nei leidžiama dabartiniais įstatymais. 
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1. LITERATŪROS ANALIZĖ 

1.1. Ekologinė žemdirbystė 

Ekologinis žemės ūkis ir pati agroekologija vis labiau pripažįstama kaip socialinis ar politinis 

judėjimas, kuriame atstovauja organizacijos ir asmenys, siūlantys politinius ir socialinius po-

kyčius bei jų sprendimo būdus. Mokslininkai, politikos formuotojai ir kitos suinteresuotos šalys 

nuolat diskutuoja apie ateities scenarijus ir maisto sistemų plėtrą nacionaliniu ir pasauliniu 

mąstu (Kodirekkala, 2017; Osorio et al., 2020; Wezel et al., 2018). 

Ekologinį žemės ūkį galima apibrėžti kaip holistinę gamybos valdymo sistemą, kurioje nenau-

dojant sintetinių trąšų (pesticidų ir genetiškai modifikuotų priemonių), yra didinamas augalų 

produktyvumas (Kumar, 2020). Norėdami pasiekti tikslą - gaminti sveiką maistą, išsaugant 

gamtos išteklius, ekologinės žemdirbystės ūkininkai turi įgyvendinti daugybę praktikų, kurios 

optimizuoja maistinių medžiagų ir energijos srautus bei sumažina neigiamą riziką mineralinės 

mitybos elementų praradimui iš dirvožemio ariamojo sluoksnio (Ponisio et al., 2015; Reganold, 

Wachter, 2016; Röös et al., 2018). Svarbiausias skirtumas tarp ekologinio ūkininkavimo ir tra-

dicinio-intensyvaus yra tai, kad ekologinis žemės dirbimas tausoja gamtos resursus, siekdamas 

išlaikyti harmoniją, gaunat didesnį derlių ir išlaikant dirvožemio nepakitusią cheminę ir fizikinę 

struktūrą. Tuo tarpu tradicinis ūkininkavimas orientuotas į didelį derliaus priedą netausojant 

dirvožemio ir gamtos (Tiziano, 2018; Haryati, Adi, 2019; Baweja et al., 2020). 

Ekologinio žemės ūkio šaknys yra tradicinės žemdirbystės praktika, kuri per tūkstantmetį susi-

formavo daugybėje kaimų ir žemės ūkio bendruomenių. Vietiniai ūkininkai dirvožemio gerini-

mui naudojo gyvulių mėšlą, vandens telkinių dumblą bei visas valgomas atliekas, kas galėtų 

pagerinti žemės ūkio augalų derlių. Jau senovėje buvo žinoma, kad laukuose paskleistas mėšlas 

nepaprastai pagausina derlių. Trąšai buvo naudojami pelenai, smulkintos mineralinės uolienos, 

priešsėliams auginami pupiniai augalai, atliekami trąšų veiksmingumo stebėjimai ir kt. 

(Stiftung, 2015; Rehber et al., 2018; Paull, 2019). Schnug ir kt. (2018) autorių istorinėje įžval-

goje minimas Jungtinėje Karalystėje atliktas eksperimentas, kuris parodė, kad pasėlių derlius 

smarkiai išaugo patręšus dirvožemius paukščių išmatomis (guano), kurios pranašesnės už iki 

šiol naudotą mėšlą ir „Naktinį dirvožemį“, surinktą iš miesto tualetų.  

Jau XVII a. metais dauguma dirbančiųjų žemės ūkyje suprato dirvožemio organinių medžiagų, 

įskaitant ir dirvožemyje esančių organizmų reikšmę. Dobson aprašęs John Evelyn gyvenimą ir 

jo veiklą (apie 1670 metus) paminėjo, kad Evelyn labai domėjosi viršutinio dirvožemio sluoks-

nio svarba bei jo produktyvumo išsaugojimu (Dobson, 2015). 
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Ekologinio ūkininkavimo sąvokos užuominos buvo jau 1900-ųjų pradžioje Rudolf Steiner, Al-

bert Howard ir kitų. Savo darbuose jie kalbėjo apie organines atliekas, ypatingai apie mėšlą 

(dažnai paruošiamas kaip kompostas), kuriuo tręšiant dirvožemį yra daroma teigiama nauda ne 

tik dirvožemiui, bet ir jį supančiai aplinkai (Heckman, 2006). 

Sąmoningai ekologinis žemės ūkis vienu metu prasidėjo Vidurio Europoje ir Indijoje. Britų 

botanikas Albert Howard dažnai vadinamas modernaus ekologinio žemės ūkio tėvu, kuris pir-

masis pritaikė šiuolaikines mokslo žinias ir metodus tradiciniam žemės ūkiui. Heckman (2006) 

ir Stinner (2007) knygose aprašant Howard veiklą mini, kad jis akcentuodavo dirvožemio der-

lingumą, kurį galima pasiekti efektyviai perdirbant atliekas, kurios teigiamai veikė humuso for-

mavimąsi. 

Ryškėjant ekologinio ūkininkavimo naudai, 1972 metais susikūrė globalus ekologinis judėji-

mas trumpiniu – IFOAM (The international Federation of Organic Agriculture Movements), 

kurio centrinė būstinė buvo įkurta Versalyje iš penkių skirtingų šalių organizacijų - Švedijos, 

JAV, Pietų Afrikos, Prancūzijos ir Anglijos. Jų apibrėžime ekologinis žemės ūkis yra sistema, 

kuri palaiko ir gerina dirvožemio, ekosistemų tvarumą bei žmonių sveikatą. Ekologinis žemės 

dirbimas, pagal šios federacijos sukurtus principus – tai žemės ūkio tradicijų puoselėjimas, sąži-

ningumas ir gyvenimo kokybės gerinimas. Dirvožemio degradacija ir rūgštėjimas tai buvo 

viena iš opiausių pasauliniu mastu vyraujančių problemų (Douglas et al., 2015; Sorokin et al., 

2016; Nkonya et al., 2016). Buvo atkreiptas dėmesys į besaikį sintetinių trąšų naudojimą, kuris 

drastiškai mažino dirvožemio derlingumą ir pasėlių derlių (Frank et al., 1971; Geisseler et al., 

2014; Bertnard et al., 2015). Intensyvus mineralinių trąšų naudojimas, žemės ūkio produkcijos 

auginimui, tiesiogiai atsakingas už didžiąją dalį anglies dvideginio (CO2), metano (CH4), azoto 

oksido (N2O) išsiskyrimą į atmosferą. Gaminant ir naudojant dirbtines trąšas, ne efektyviai 

tvarkant atliekas, didesnio žemės ūkio kultūrų derliaus priedo siekimas veikia neigiamai ne tik 

dirvožemio derlingumą, bet ir pačią atmosferą didindamos išmetamų dujų kiekį taip sukelda-

mos šiltnamio efektą (Smith et al., 2007a; 2014b; Krause et al., 2017).  

Mokslininko Padel vadovaujama mokslininkų grupė atliko tyrimą, kuriame siekiama buvo nus-

tatyti motyvacijas ūkininkų, vykdančių ekologinį ūkininkavimą. Stebėjimai vyko pasirinkitinai 

penkiose Europos šalių žemės ūkiuose, siekiant suprasti ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų 

požiūrį į savo darbą. Rezultatai buvo įvairūs pagal šalis: Austrijoje svarbiausiais ekologiškai 

ūkininkauti skatinančiais veiksniais buvo įvardinti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) 
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nenaudojimas, maisto kokybė ir sveikata; Italijoje – aplinkosauga ir darnus vystymasis, pro-

duktų kokybė ir darbo sąlygos be cheminių medžiagų; Nyderlanduose – darnus vystymasis, 

gyvenimo būdas ir saugios darbo sąlygos natūralioje gamtoje (savarankiškumas, veiksmų 

laisvė); Šveicarijoje – darnus vystymasis, tolygus sistemų vystymasis ir procese dalyvaujančių 

partnerių bendradarbiavimas; Jungtinėje Karalystėje – asmeninė sveikata bei artimųjų sveikata, 

įskaitant ateinančias kartas, ir asmeniniai pokyčiai (Padel, 2005). Šio tyrimo rezultatais galima 

drąsiai teigti, kad šiomis idėjomis kiekviena valstybė sukuria savo vidinę specifinę rinką, ten-

kinančią vartotojų lūkesčius, bei paklausą ekologiškiems produktams, kurie teikia naudą visuo-

menei (Rose et al., 2016; Geng, 2019). 

Susidomėjimas ekologiniu ūkininkavimu, žemės gerinimo bei mokslinių eksperimentų gausa 

prasidėjo paskelbus Lietuvą nepriklausoma. Lietuvoje ūkininkai nuo neatmenamų laikų žinojo 

kokios efektyviausios ekologiškos žemės gerinimo priemonės (mėšlas, srutos, kompostas, fe-

kalijos, ežerų, upių dumblas, durpės), kurios ne tik atneša gausų derlių, bet ir gerina dirvožemio 

būklę. 

1990-ais įsikūrė ekologinės žemdirbystės bendrija - „Gaja“, kuri davė pradžią ekologinės ga-

mybos pradžiai. Bendrijos tikslas - gauti gausų derlių tausojant aplinką. Pirmieji 9 ekologinės 

gamybos ūkiai buvo sertifikuoti jau 1993 m., kuriems buvo suteiktas pereinamojo laikotarpio į 

ekologinį ūkį statusas (Vidūnaitė, 2019). 

Lietuvoje pirmieji ekologinio ūkininkavimo sampratą formavo biomedicinos mokslų atstovai: 

Bakutis (2000; 2007), Rutkovienė (1999; 2000; 2001; 2002; 2003), Žekonienė (2001) ir kt., 

kurie akcentavo ūkininkavimo sistemos pagrindimą natūraliais biologiniais procesais, siekiant 

gaminti aukštos kokybės žemės ūkio produktus. Jie akcentavo, kad ekologinė žemdirbystė –

alternatyva tradiciniam ūkininkavimui, kuri užtikrina stabilų, aukštos kokybės augalų augi-

nimą, kuris ne tik susijęs su derliaus priedu ir jo kokybe, bet kartu palaiko ir dirvožemio pu-

siausvyrą. Lietuvos mokslininkai Brazauskienė (1999), Lazauskas (1999a, 1999b; 2000a, 

2000b), Rutkovienė (1999; 2001; 2003) intensyviai nagrinėjo technologinę ekologinio ūkinin-

kavimo pusę. Brazauskienė teigė, kad gerai suvokdamas ekologinio ūkininkavimo prasmę, ū-

kininkas gali vykdyti sėkmingai savo veiklą. Rutkovienė ir Lazauskas rekomendavo ekologinį 

ūkininkavimą kaip alternatyvą intensyviajam žemės ūkiui, akcentuodami, kad nuolat didinant 

derliaus priedus su chemizuotomis trąšomis yra naikinami derlingieji dirvožemio sluoksniai. 
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Ekologinis ūkininkavimas yra paremtas mūsų senolių įgyta patirtimi jungiant su naujausiais 

agronomijos mokslo pasiekimais. Šis būdas atitinka pagrindinius darnaus žemdirbystės vysty-

mosi aspektus (Brazauskienė, 2004; Jakienė et al., 2015). Brazauskienė (2004) išskyrė pagrin-

dinius ekologinio ūkininkavimo tikslus, tai: dirvožemio biologinio aktyvumo didinimas; dirvo-

žemio uždarų biologinių ciklų kūrimas ir palaikymas; pirmenybė atsinaujinantiems šaltiniams; 

aukštos kokybės maisto produktų gamyba; maksimalus ekologiškų maisto produktų savybių 

išsaugojimas. Bučienė (2008) ekologinį ūkininkavimą matė kaip rimtą alternatyvą šalies kaimo 

vietovėse. 

Specializuotos sertifikavimo įstaigos „Ekoagros“ 1997 m. įkūrimas tapo būtinybe siekiant įver-

tinti gaminamus ekologiškus produktus ir suteikti visoms suinteresuotoms pusėms pasitikėjimo, 

kad produktai ir ūkininkavimo būdas atitiktų nustatytus reikalavimus. Ši įstaiga kontroliuoja 

ekologinių ūkių veiklą ir draudžia juose naudoti sintetines, chemines trąšas. Visos trąšų normos, 

naudojamos augalams tręšti, turi būti tiksliai apskaičiuotos, atsižvelgiant į dirvožemio savybes. 

Ekoagros įsteigimas ir pripažinimas, suteikė galimybes eksportuoti ekologiškus produktus už 

Lietuvos ribų (Agros., 2019).  

Bendrąja prasme, šiuolaikinės ekologinės žemdirbystės uždavinys - organinės medžiagos, hu-

muso kiekio dirvožemyje bei teigiamo maistinių medžiagų balanso išsaugojimas. Ypatingai 

svarbus reiškinys yra mažo našumo, lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiai, kuriuose 

negali ilgą laiką išsilaikyti reikiamas organinių medžiagų kiekis ir kuris nebūna stabilus ilgą 

laiką (Lima et al., 2013; Mueler ir kt., 2013; Biswas et al., 2014; Bindraban et al., 2015; Hurni 

et al., 2015; Bouma et al., 2017; Bünemann et al., 2018).  

1.2. Dirvožemis ir jo derlingumo išsaugojimo galimybės 

Dirvožemis – tai pagrindinis ekosistemos komponentas, atliekantis ekologinę, socialinę bei e-

konominę funkcijas (Baveye et al., 2016). Nustatyta, kad daugelis grėsmių tokių kaip dirvo-

žemio erozija, žemės naudojimo pokyčiai, per dažnas sunkiosios technikos naudojimas, nuola-

tinė tarša cheminiais sintetiniais preparatais ir kiti veiksniai yra tiesiogiai trikdantys ekologinę 

pusiausvyrą ir dirvožemio derlingumą (Gardi et al., 2013; Baumhardt ir kt., 2015; Ding et al., 

2015; Liu, 2016). Pagrindinė dirvožemių derlingumo sąlyga – optimalus maisto elementų reži-

mas. Pasaulinė patirtis rodo, kad žymesnis augalų derliaus padidėjimas labai priklauso nuo mi-

neralinės mitybos elementų apykaitos. Mažo derlingumo dirvožemiuose (išsaugant optimalų 

dirvožemio derlingumą) labai svarbu, kad mineralinės mitybos elementų patekimas su trąšomis 

į dirvą būtų toks pat ar didesnis nei išnešamas su pagrindiniu derliumi. 
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XX a. pradžioje buvo suvokta dirvožemio sveikatos svarba. Mokslininkai suprato, kad „pa-

vargę“ dirvožemiai, kurių produktyvumas drastiškai sumažėjo, susiformavo dėka nuolatinio 

dirvožemio organinių medžiagų eikvojimo. Dirvožemio sveikata ir pasėlių derliumi rūpinosi ne 

tik paskleisdami mėšlą, bet ir preparatais iš gydomųjų augalų, smulkintų mineralų (Miguel., et 

al 2016). Chemikas Justus von Liebig (XIX a. pr.) demonstravo, kad augalams augti reikia 

pagrindinių elementų tokių, kaip azotas (N), fosforas (P) ir kalis (K), kurie yra reikalingi žemės 

ūkio augalų produktyviam derėjimui. Esminė problema buvo išsiaiškinti, koks kiekis yra opti-

malus užauginti norimą pagrindinį derlių (Medina et al., 2015; Brock, 2020). 

Dirvožemio derlingumas labai priklauso nuo organinės medžiagos, o tai pat ir nuo įterpiamų 

trąšų sudėties (Scotti et al., 2013; Dikgwatlhe et al., 2014; Heger, 2018; Rabot et al., 2018). 

Ekologinės-organinės trąšos gerina dirvožemio fizikines ir chemines savybes bei sumažina mi-

neralinės mitybos elementų praradimą (Al-Taey et al., 2018). Javų šiaudų grąžinimas į dirvo-

žemį gali veiksmingai prisidėti prie teigiamo dirvožemio derlingumo formavimo (Zhao et al., 

2019). Ahlvik ir kt. (2014), apžvelgdami ekologinio ūkininkavimo poveikį aplinkai, įterpiant 

ekologines trąšas, pabrėžė, kad dirvožemio organinės medžiagos, biologinis aktyvumas ir dir-

vožemio struktūra yra svarbūs dirvožemio kokybės aspektai. Dirvožemio kokybės pokyčiai to-

kie kaip fizikiniai (filtracija, erozija, tankis), cheminiai (pH, organinė C, suminis azotas ir t.t. 

cheminės koncentracijos pokyčiai, katijonų skaičius) ir biologiniai (mineralizacijos intensyvu-

mas, C ir N santykis) mokslininkų yra nuolat stebimi (Scotti et al., 2013; Thangarajan et al., 

2013; Khaliq, 2015; Baveye et al., 2016; Heger, 2018). 

Dirvožemio derlingumas, lyginant tarp ekologiškų ir įprastų, intensyviai dirbamų sistemų, ski-

riasi nuo 5 iki 34%, tuo tarpu ekologinis auginimas vidutiniškai gali siekti iki 80% tradicinio 

auginamo derlingumo, tačiau labai skiriasi priklausomai nuo sistemos ir vietos kur auginami 

augalai (De Ponti et al., 2012; Meier et al., 2015).  

Stebint išaugusią maisto produktų paklausą pasaulyje, dėl populiacijos spartaus augimo, moks-

lininkai siekia priimti novatoriškus ūkininkavimo sistemos sprendimus, kuriuose dominuotų 

ekologija (Migliorini et al., 2017; Tasca et al., 2017; Ciaccia et al., 2019). Svarbus aspektas, 

kuris domina mokslininkų grupes yra didėjantis dirvožemio stabilumas, organinių medžiagų 

kiekio padidėjimai bei atsparumas kintančioms klimato sąlygoms (Wachter, 2014; Eyhorn, 

2019; Skinner et al., 2019; Tittarelli, 2020). 
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1.3. Ekologinės trąšos ir dirvožemio savybių gerinimas 

Vienas svarbiausių šiuolaikinės žemdirbystės uždavinių yra išlaikyti humuso kiekį ir jo tei-

giamą balansą dirvožemyje. Tai aktualu lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose, ku-

rie aptinkami daugumoje Europos šalių ir tuo pačiu didesnėje Lietuvos teritorijoje (Larco et al., 

2013; Bertrand et al., 2015; Tripolskaja ir kt., 2016; Rabot et al., 2018; Tripolskaja, 2017; Kar-

ciauskiene et al., 2019). Labai svarbus - dirvožemio rūgštumas, turintis įtakos auginamų augalų 

intensyvumui, dirvožemio fizikinėms ir cheminėms savybėms, kurios apsprendžia auginamų 

augalų mineralinės mitybos elementų įsisavinimo greitį (Bindraban et al., 2015; Bünemann et 

al., 2018; Karcauskiene et al., 2019; Neina, 2019).  

Rytų Lietuvos dirvožemiai neturi didelių humuso sankaupų (0,29 – 1,10% SOC), kurie galėtų 

užtikrinti aukštą pasėlių produktyvumą, taigi dirvožemio kokybę dalinai lemia organinės me-

džiagos įterpimas, kuris palengvina dirvožemyje vykstančių procesų sąveika (Hurni et al., 

2015; Bouma et al., 2017; Bünemann et al., 2018; Karcauskiene et al., 2019).  

Vienas iš labai svarbių rodiklių dirvožemyje - organinė anglis (Corg) ir jos kiekis dirvožemyje. 

Nuo Corg kiekio priklauso augalų derlingumas, maisto medžiagų pasisavinimo intensyvumas ir 

pati dirvožemio struktūra. Kiekio sumažėjimas gali lemti dirvožemio degradaciją, negebėjimas 

sulaikyti infiltravusio kritulių kiekio, su jame ištirpusiais mineralinės mitybos elementais, lemia 

mažėjantį maisto medžiagų įsisavinimą augimo metu (Šlepetienė ir kt., 2013; Zhao et al., 2015; 

Schjønning et al., 2018). Dirvožemio Corg kiekis įeina į anglies globalinį ciklą. Jos kiekis prik-

lauso nuo fotosintezės indėlio į dirvožemį ir respiracijos (Wang et al., 2017). Nepaisant to, yra 

keletas kontroliuojančių veiksnių (vyraujančios klimato sąlygos, dirvožemio tipas jo granulio-

metrinė sudėtis, dirvožemio panaudojimas ir praktika), kurie įtakoja ir pačios organinės me-

džiagos kiekį dirvožemyje (Zhao et al., 2006; Cardinael ir kt., 2017; Dwivedi et al., 2017; Li et 

al., 2017; Mun˜ozRojas ir kt., 2017; Wang ir kt., 2017).  

Mokslininkai pabrėžia dirvožemio struktūros svarbą, kuri yra pagrindinis rodiklis nusakantis 

dirvožemio kokybę ir jame vykstančius virsmus bei nurodo pačio dirvožemio reakciją į jį vei-

kiančius žemės dirbimo ir aplinkos veiksnius (Yu et al., 2017; Gao et al., 2017; Obalum et al., 

2017; Bünemann et al., 2018).  

Perspektyvai dauguma organinių atliekų yra naudojamos kaip dirvožemio gerinimo priemonės, 

kurios skirstomos į keletą kategorijų: gyvūninės kilmės organinės atliekos (galvijų, vištų, kala-

kutų ir kt. mėšlas), kompostas (augalų, maisto atliekų ir kt.), miesto atliekos (nuotekų dumblas, 
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buitinės atliekos) ar gamybos proceso atliekos (augalų išspaudos, skerdyklose likusių gyvulių 

kaulų miltai, kailių šeriai) (Scotti et al., 2015; Bratina et al., 2016; Kattoof et al., 2019).  

Nuo senų laikų yra žinoma, kad nuosaikus mėšlo naudojimas dirvožemio tręšimui atneša tei-

giamų rezultatų. Jame esantys organinės kilmės pagrindiniai makroelementai, tokie kaip azotas, 

fosforas ir kalis ne iš karto yra pasiekiami augalams (Waldrip et al., 2015; Steier and Patel, 

2017). Kadangi mėšlo organiniai junginiai mineralizuojasi palaipsniui, jo dėka teigiamos dir-

vožemio derlingumo savybės ir augalų derliaus priedai išlieka lengvesnėse granuliometrinės 

sudėties dirvožemiuose iki 2-3 metų, o sunkios sudėties iki 5-6 metų (91/676/EEC, “Nitrate 

Directive”; Water Framework Directive 2000/60/EC; Abou et al., 2005; European Co-

mmission..., 2010). Yra daug tyrimų apie tai, kad tręšiant dirvožemį mėšlu ar kitomis organi-

nėmis trąšomis, yra efektyviai didinamas organinės medžiagos kiekis ir tai yra esminis raktas į 

dirvožemio derlingumą (Lin et al., 2015).  

Organinių trąšų (tokių kaip mėšlas ir sapropelis) paskleidimas yra naudingas dirvožemio mais-

tinių medžiagų balansui, dirvožemio struktūrai ir drėgmės sulaikymui, kurių dėka nepraranda-

mas didelis mineralinės mitybos elementų kiekis iš dirvožemio paviršiaus, o tai, bendrai, page-

rina aplinkos apsaugą (Liang et al., 2012; Wang et al., 2017). Lietuvoje bei kitose šalyse moks-

liniais tyrimais įrodyta, kad įvairiose žemdirbystės sistemose naudojant mėšlo trąšas yra gau-

namas ženklus Corg padidėjimas (Mikučionienė, 2010, Mikučionienė ir Aleinikovienė, 2013; 

Han et al., 2016; Singh et al., 2016; Wang et al., 2017; Ozlu et al., 2019; Martíneza et al., 2017). 

Dauguma mokslininkų nustatė, kad mėšlas padidina pasėlių produktyvumą, azoto panaudojimo 

efektyvumą ir dirvožemio sveikatą (Martíneza et al., 2017; Wang et al., 2017; Han et al., 2016). 

Nustatyta, kad rūgščiame dirvožemyje nuo didesnių mėšlo normų sumažėja judriojo aliuminio 

kiekis ir dirvožemio rūgštumas, bet dirvožemio pH pokyčiai nėra ženklūs. Patręšimas mėšlu 

suteikia dirvožemiui lengvai skaidomų organinių medžiagų (Song et al., 2017; Lim et al., 2016; 

Skuodienė ir kt., 2009). Yra nustatyta, kad mėšlo įterpimas mažina dirvožemio rūgštingumą, 

tačiau mažai derlingame (mažas organinės medžiagos kiekis) dirvožemyje didelis kiekis mėšlo 

gali rūgštinti dirvožemį dėl azoto pertekliaus (Hossain et al., 2017; Islam et al., 2017; Moreira 

et al., 2015; Bednarek, Thaczyk, 2002).  

Labai vertinga organinė trąša yra ežerų dumblas – sapropelis. Dideli organinio sapropelio kie-

kiai, tinkami organinėms trąšoms ir yra išgaunami Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, 

Kanadoje, Rusijoje ir kitose šalyse. Preliminariais skaičiavimais Lietuvos Respublikos ežeruose 
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yra aptinkama apie 1,5–2 milijardai m3 švaraus sapropelio ir jis yra didžiausias ekologinio sap-

ropelio šaltinis, prieinamas Europos Sąjungoje (ES) (Staugaitis et al., 2011; Valstybinio audito 

ataskaita .., 2009). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos iniciatyvą, sapropelis įrašytas 

į Europos Komisijos (EB) I priedo reglamentą Nr. 889/2008, kuris nustato išsamias Tarybos 

reglamento įgyvendinimo taisykles. O tai pat ekologiškų gamybos ir produktų ženklinime, reg-

lamento Nr. 834/2007 numatyta, kad sapropelis ir jo pagrindu gaminamos trąšos gali būti nau-

dojamos ekologinio ūkininkavimo veikloje ES. Nederlinguose dirvožemiuose efektyvesnis yra 

organinis sapropelis, kuris turtingesnis azotu. Sapropelis turi savybę neutralizuoti dirvožemio 

rūgštingumą (Agafonova et al., 2015; Grantina-Ievina et al., 2014; Bakšienė and Asakavičiūtė, 

2013; Bakšiene et al., 2012). Kadangi sapropelyje yra mažai celiuliozę ardančių mikroorga-

nizmų, jis lėtai mineralizuojasi, o jo veikimas dažnai pastebimas tik po kelių metų (Bakšienė ir 

kt., 1996). Sapropelių sudėtyse yra aptinkamas didesnis kiekis huminių rūgščių, kuris gali pa-

pildyti humuso kiekį dirvožemyje ir gerinti paties humuso kokybę. Patręšus dirvožemį sapro-

peliu, sumažėja humuso judrumas. Dirvožemio cheminių savybių pokyčius patvirtina jame e-

sančių cheminių elementų balanso skaičiavimai. Visais tręšimo atvejais dirvožemyje nustatytas 

teigiamas azoto, kalcio magnio ir neigiamas fosforo bei kalio balansai (Caires et al., 2015; Va-

silyev, 2014; Bakšienė ir Janušienė, 2005). Sapropelis, visų pirma, rekomenduotinas žemdir-

bystėje kaip trąša, gerinanti dirvožemio agrochemines savybes kas skatina augalų derlingumą, 

o gebėjimas absorbuoti didelį kiekį vandens yra puiki perspektyva naudojant jį kaip dirvožemio 

gerintoją, kas leidžia nepalankiomis oro sąlygomis naudoti susikaupusio vandens kiekius (Di-

dukh et al., 2016).  

Sapropelio panaudojimo galimybės organinėje žemdirbystėje daugiausiai tyrinėjo Lietuvoje, 

Latvijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje. Baltarusijoje vykdytų tyrimų rezultatai parodė, kad skirtin-

guose dirvožemiuose (skirtingos granuliometrinės sudėties) priimtinas yra įvairių tipų saprope-

lio patręšimas. Mokslininkų grupė, Zajko ir kt. (1981), Merovskij, (1981) savo darbuose teigė, 

kad dirvožemių tręšimui vertingiausias - organinis sapropelis, kuris dirvožemius praturtina di-

desniu kiekiu organinės medžiagos, kuri tuo pačiu pagerina ir fizikines dirvožemio savybes. 

Sapropelio kaip trąšos veikimas, kurioje yra apie 60% organinės medžiagos, prilygsta šiaudų 

kraikinio mėšlo veikimui, ir šį teiginį mokslininkai patvirtina kelis kartus (Morozov ir Cavel-

jeva 2015; 2019) 

2014 metais Vilniuje vykusioje konferencijoje Sokolov pristatė bendraautorių mokslinių eks-

perimentų įžvalgas vykdyto eksperimento Egipte, Arabų Emyratuose ir Bahreino karalystėje. 
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Mokslininkų grupė nustatė, kad įterpus į dykumos smėlį dirvožemio savybes gerinančio orga-

ninio sapropelio trąšas galima užtikrinti pakankamą kiekį maisto medžiagų reikalingų apelsinų 

produktyviam formavimuisi ir augimui iki penkerių metų (Sokolov, 2014). Sapropelio naudo-

jimo žemės ūkyje efektyvumas įrodytas moksliniais eksperimentais, kurie atliekami įvairiose 

šalyse, o jo teigiamas poveikis dirvožemio savybėms bei derliaus formavimuisi yra nenunei-

giamas (Stankevica et al., 2013; Blečic et al., 2014; Stankevica et al., 2016; Obuka et al., 2018).  

Teigiama sapropelio įtaka žemės ūkyje aptinkama ir Vokietijos mokslininkų darbe (Encke et 

al., 1988). Vokietijoje sapropelio patręšimas pirmiausiai naudojamas smėlingiems dirvo-

žemiams, jų derlingumo didinimui, su įterpiamomis didelėmis tręšimo normomis (iki 1000 m3 

ha). Nustatyta, kad įterpus į dirvožemius sapropelį, visais atvejais pagerėjo dirvožemių agro-

cheminės ir fizikinės savybės ir didėjo anglies su azoto santykis (Encke et al., 1988).  

Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) prie Žemės ūkio ministerijos (ŽUM) ekologinių 

trąšų sąrašuose yra nemažai organinės kilmės mineralinių trąšų. Vienos iš jų – Provita (azoto 

šaltinis); Fosforitmilčiai (fosforo šaltinis); Patentkali/kalio magnezija (kalio šaltinis). 

Provita – tai organinės kilmės trąšos, kurios pagamintos iš specialia technologija apdirbtų kiau-

lių šerių nuo 2006 metų buvo sertifikuotos ir ekologinės gamybos ūkiuose leistos naudoti kaip 

azoto šaltinis. Trąša yra neutralios reakcijos, todėl nerūgština dirvožemio (Pekarskas, 2008). 

Lietuvoje, moksliniuose eksperimentuose nustatyta, kad Provita trąšas yra efektyvi priemonė 

didinanti dirvožemio ir žemės ūkio augalų derlingumą bei gerinanti jų kokybę (Pekarskas et al., 

2008b; Pekarskas et al., 2011; Pekaskarskas et al., 2015; Žėkaitė et al., 2015). Dažniausiai Pro-

vita trąšos naudojamos deriniuose su kitomis organinėmis trąšomis, kurios tarpusavyje gerai 

veikia (Łaba et al., 2017). Vokietijoje didesnis susidomėjimas - kiaulių šerių perdirbimui į žem-

dirbystėje naudojamas trąšas dėl didelio skaičiaus gyvulių ūkio šalyje. Šalutinės produkcijos 

(tokios kaip kanopos, kiaulių šeriai ir kt.) kiekiai yra labai dideli, tad ekonomiškai teisinga pa-

naudoti gyvulininkystėje perteklines gyvulių atliekas kaip trąšą. Daugelyje Vokietijos literatū-

ros šaltinių kiaulių šerių miltų granulės yra įvardijamos kaip svarbios, didelį azoto kiekį turin-

čios trąšos, kurios rekomenduojamos ekologiniam ūkininkavimui, pagal ES ekologinį regla-

mentą 2092/91 (greitai pasiekiamos, labai toleruojamos, nebrangi trąšų alternatyva). Povitos 

trąšų veikimas lyginamas su ragų miltų trąšomis (Levsen, 2000; Koller et al., 2001; Schmidt et 

al., 2001; Korniłłowicz-Kowalska, Bohacz, 2011). 

Iš fosforo trąšų ekologiniuose ūkiuose plačiausiai ir seniausiai naudojami fosforitmilčiai. Tai 

smulkiai sumalti apatitai. Juose fosforo (P205) yra apie 20%. Iš fosforitmilčių santykinai lėtai 
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atpalaiduojama augalams prieinama fosforo forma. Lyginant su pramoninėmis fosforo trąšo-

mis, jų kaina yra labai maža ir patraukli žemės ūkiui. Fosforitmilčių didžiausias efektyvumas 

yra tose dirvose, kurių rūgštumas yra didelis (pH 4,5 – 5,5) (Robinson and Syers, 1991; Husnain 

et al., 2014). Daugelis atliktų mokslinių eksperimentų parodė, kad dirvožemio organinės me-

džiagos gali sudaryti chelatinius junginius su Ca jonais, gautais ištirpus fosforitmilčiams taip 

didindami fosforo išsiskyrimą. O tai reiškia, kad tirpstant fosforitmilčiams dirvožemyje, dėka, 

dirvožemio mainų katijonų pajėgumo, išstumiamas Ca ir yra atpalaiduojamas augalams priei-

namas fosforas. Fosforitmilčių veikimas labai priklauso nuo dirvožemyje esančios organinės 

medžiagos kiekio, kuo jis didesnis tuo fosforo atpalaidavimas iš fosforitų (apatitų) yra didesnis, 

dėka, dirvožemio mainų katijonų pajėgumo. (Mackay, Syers, 1986; Rajan et al., 1991; Savini 

et al., 2015). 

Egipte tirti vietoje išgaunami fosforitmilčiai parodė, kad biologinis fosfato uolienų tirpinimas 

po paskleidimo į dirvą yra ekologiškesnis nei parūgštinus jį. Kuo didesnis organinių medžiagų 

kiekis dirvožemyje, tuo geriau tirpsta fosforitmilčiai. Didesnę praktinę naudą (derliaus prasme) 

moksliniuose eksperimentuose įgavo ankštiniai augalai (Helal et al., 2019). 

Savini ir kt. (2015) mokslininkų paskelbtoje publikacijoje minima, kad fosforitmilčius galima 

naudoti ir mažo rūgštingumo dirvožemiuose, laistant NaCl druska, kuomet iš fosforitmilčių 

junginio yra pašalinamas Ca elementas taip palengvinantis fosforo atpalaidavimo greitį. Taip 

pat, panašus mokslinis eksperimentas buvo vykdytas Uzbekistano mokslininkų, kurie fosforit-

milčių veikimą (paimtą fosfato uolieną iš Karakalpakstano) tyrė mažo rūgštingumo dirvo-

žemiuose pridėdami į juos kartu ir amonio druską. Fosforitmilčių veikimas buvo tapatinamas 

su sintetinėmis mineralinėmis trąšomis (Bautdinov et al., 2017). 

Kalio magnezija (Patentkali) (30% K20, 6% MgO ir 17% S) - tai chloro neturinčios trąšos - 

išgaunamos iš natūralių druskos telkinių Europoje, kurie susidarė išgarinant jūros vandenį prieš 

daugelį milijonų metų, jos yra granuliuotos ir lengvai paskleidžiamos ant dirvožemių mechani-

niu būdu. Šiose trąšose esantis kalis yra augalams lengvai prieinamas. Patręšus kalio sulfatu ir 

kalio magnezija ypač pagerėja augalų prekinė išvaizda, gaunamas didelis derlius (Kruppa, 

Zsom, 2006; Manjunatha et al., 2013). Šios trąšos nekeičia dirvožemio rūgštingumo. (Pekars-

kas, 2008). 

Pats kalis kaip vienas iš pagrindinių trijų elementų dirvožemyje turi labai stiprų poveikį augi-

namų augalų derliui, didina šaknų augimą, gerina atsparumą sausroms, mažina vandens nuos-
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tolius ne tik dirvožemyje bet ir pačiame augale (Wang et al., 2013; Rawat et al., 2016). Dauge-

lyje mokslinių eksperimentų išbandytas ir aprašytas šių trąšų veikimas įvairių tipų dirvo-

žemiuose su tokiais augalais kaip kukurūzai, bulvės ar cukriniai runkeliai. Patentkali (kalio 

magnezija) įvardijama kaip efektyvi tręšimo priemonė smėlinguose, priesmėlio, priemolio dir-

vožemiuose, kurių sudėtyje yra labai mažai arba labai trūksta tokių elementų kaip kalis bei 

magnis ( Zengin et al., 2008; Zengin et al., 2009; Manjunatha et al., 2013).  

Patentkali trąšų įterpimas į ryžių auginamus laukus (o vėliau kininės pupuolės) padidino van-

denyje tirpaus ir keičiamo kalio pavidalą. Auginimo sezono pabaigoje buvo didesnis mobiliojo 

kalio kiekis užfiksuotas dirvožemyje, lyginant su kitomis eksperimente naudotomis trąšomis 

(Manjunatha et al., 2019). 

1.4. Derlius ir maisto elementų sukaupimas derliuje 

Elementų sukaupimas derliuje naudojant ekologines trąšas yra reikšmingas veiksnys, kuris 

duoda pridėtinę vertę, vartojant sveiką ir saugų produktą, kurio derliuje yra gausesni sukaupti 

mikroelementų, makroelementų ir žymiai sumažėję nitratų bei sunkiųjų metalų kiekiai 

(Schrama et al., 2018; Curl et al., 2015; Ponisio et al., 2015). 

Tai pat, augalų produktyvumas bei jų kokybė derliuje labai skiriasi priklausomai nuo auginimo 

sąlygų, ūkininkavimo praktikos, pasėlių rūšių, dirvožemio tipo, granuliometrinės sudėties, eko-

loginių trąšų cheminės sudėties, įterpiamos normos ir kt. Švedijoje ekologinių trąšų įterpimas į 

dirvožemio ariamąjį sluoksnį javų derlių didino 53% iki 58%, o ankštinių augalų nuo 69% iki 

87% tradicinio derlingumo (SS, 2016). Tai rodo, kad augalų derliaus skirtumas tarp ekologinio 

ir tradicinio-intensyvaus ūkininkavimo laikui bėgant gali mažėti, tačiau mažai žinoma apie 

laiką. Palyginimai daugiausiai nukreipti į vidutinį derlių ir jo kokybę (Suja et al., 2017; Kniss 

et al., 2016; Forster et al, 2013; Lee et al., 2015). Mokslinių eksperimentų rezultatai rodo, kad 

pereinamuoju laikotarpiu (maždaug apie vieną rotaciją), ekologinėmis trąšomis tręštų dirvo-

žemių augalų derlius linkęs mažėti, o po to didėja dėl atsikūrinančios dirvožemio kokybės (or-

ganinės medžiagos) (Fess, Benedito, 2018; Suja et al., 2017; Lee et al., 2015; Brazinskiene et 

al., 2014; Baranski et al., 2014). 

Zhao ir kt. mokslininkų atliktame eksperimente (2009) po 25 metų žemės dirbimo, naudojant 

ekologines trąšas (kraikinį mėšlą) kalcinguose dirvožemiuose nustatė, jog trąšų įterpimas di-

dino augalų produktyvumą bei kokybę. Eksperimentiniai tyrimai su kukurūzais rūgščiame dir-

vožemyje, parodė įterptų kraikinio mėšlo trąšų efektyvumą derliui(Murmu et al., 2013) Nobre 
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ir kt. mokslininku (2010) eksperimente nustatyta, kad Haplic Luvisol dirvožemį patręšus galvijų 

kraikiniu mėšlu padidėjo saulėgrąžų sėklų kiekis. Das Chagas Fernandes Maia Filho ir kitų 

mokslininkų (2013) gauti rezultatai tai patvirtina, papildydami, kad saulėgrąžų kiekis yra pro-

porcingas sėklų svoriui, o sėklose sukauptas  azoto, fosforo, kalio kiekis didesnis.  

Farhan (2012) parodė, kad net ir 5 t ha-1 reikšmingi organinių trąšų pridėjimai į dirvožemį davė 

žymiai geresnius rezultatus augintų augalų aukščiui, šaknų skaičiui, sausam augalo svoriui bei 

bendram augalų derliui. 

Ponisio ir kiti (2016) mokslininkai atlikdami mokslinę 115 tyrimų meta-analizę ir lygindami 

tradicinį, intensyvų su ekologišku ūkininkavimo būdu išvadose pateikė, kad ekologinis derlius 

yra vidutiniškai 19% mažesnis lyginant su intensyviu žemės dirbimu, o tai mažesnis atotrūkis 

nuo anksčiau aprašytų (Lee et al., 2015; Forster et al., 2013; Seufert et al., 2012). Tyrimų meta-

analizėje mokslininkai apėmė svarbiausius žemdirbystėje objektus, tokius kaip liucernos, rugių 

ir grikių auginamas kultūras (Ponisio et al., 2016). 

Lietuvių mokslininkų skelbtuose moksliniuose darbuose sapropelio patręšimas davė didžiausią 

teigiamą rezultatą dideliam šiaudų derliui gauti (Šiaudinis, 2016). Sapropelio poveikis derliui 

gausinti gali būti priklausomas nuo sapropelio savybės atiduoti maisto medžiagas per ilgesnį 

laikotarpį (Naumova et al., 2017; Bakšienė, 2013). Vasilyev (2014) paskelbtose mokslinio eks-

perimento išvadose pateikė, kad tręšiant didesnėmis sapropelio normomis padidėjo beveik iki 

32% bulvių gumbų derliaus priedas.  

Moksliniame eksperimente, kuris buvo atliekamas vegetatyviniuose induose su skirtingomis 

fosforitmilčių normomis (kiekviename inde įdedant 1 kg dirvožemio ir skirtingą kiekį - 2, 4, 6, 

8 ir 10 g kg-1 fosforitmilčių), nustatytas teigiamas poveikis didesniam kukurūzų derliaus priedui 

gauti lyginant su kontroliniu variantu, dirvožemiu be trąšų (Maharana et al., 2017). 

Pekarsko (2008(b)) atliktuose tyrimuose nustatyta, kad Provita trąšų įtaka vasarinių ir žieminių 

kviečių derliui ir jo kokybei esmingai didino vasarinių kviečių grūdų derlių, o tirtos visos Pro-

vita trąšų normos (N30, N50, N70) esmingai didino baltymų kiekį vasarinių kviečių grūduose 

(Pekarskas, 2008(b)). Agroekologijos centre nustatyta, kad didžiausias ekologiškai augintų bul-

vių suminis derlius gautas jas patręšus sertifikuotomis vienanarėmis NPK (Provita, fosforitmil-

čiai ir Patentkali) trąšomis (Pekarskas, Bičius, 2009). 

Lietuvoje buvo atlikti moksliniai eksperimentai trumpalaikėse sėjomainose, tręšimui naudojant 

kaulų miltus ir kalio magneziją. Nustatyta, kad šių trąšų panaudojimas prilygo sintetinių fosforo 
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ir kalio trąšų efektyvumui. Derliaus padidėjimas ir sukauptas bulvių gumbų derliuje vitamino 

C, žalių baltymų bei krakmolo, o grikių derliuje baltymų, bendro azoto kiekiai buvo ženkliai 

didesni (Bakšienė et al., 2014 (a); Baksiene at al., 2014(b)). 

Labai svarbų vaidmenį žemės ūkio augalų derliaus priedui ir kokybei turi vyraujančios skirtin-

gos dirvožemio ir meteorologinės sąlygos auginimo metu. Esant mažesnei dirvožemio drėgmei 

ir mažesniam derliaus priedui, krakmolo sukauptas kiekis, bulvių gumbų derliuje, aptinkamas 

didesnis (Leonel et al., 2017).  

Apibendrinant publikuotų mokslinių eksperimentų išvadų apžvalgą galima sakyti, kad ekologi-

nių lėtai veikiančių trąšų efektyvumas daugumoje mokslinių eksperimentų yra paraleliai veiks-

mingas tradicinėje žemdirbystėje naudojamų trąšų veikimui. Naudojant protingai ekologines 

trąšas pasiekiamas panašus derliaus priedas, o įvertinus kokybinius parametrus derliuje turi pra-

našumą tradicinei žemdirbystei. 

1.5. Biogeninių elementų išplovimas 

Klimato pokyčiai per pastarąjį dešimtmetį tapo pagrindine moksline ir politine problema. Že-

mės klimato istorijoje dabartiniu metu yra stebimas intensyvesnis kritulių ir temperatūros šuolių 

pokytis (Rahbari ir kt., 2016; Frieler ir kt., 2017; Ray ir kt., 2019). Temperatūros ir sezoninių 

kritulių kitimas gali tiesiogiai įtakoti ne tik derliaus rodiklius, bet ir paveikti požeminių vandenų 

kokybę, dirvožemio ir augalų derliaus produktyvumą (Asseng ir kt., 2014; Gudmundsson ir 

Seneviratne, 2017; Ji ir kt., 2016; Frieler ir kt., 2017; Romero-Díaz ir kt., 2017; Zhao ir kt., 

2017; Li ir kt., 2018). Biogeninių elementų išplovimo nuostoliai smarkiai susiję ne tik su dir-

vožemio agrariniu panaudojimu, bet ir su vyraujančiais klimato veiksniais – kritulių kiekiu bei 

oro temperatūra. Nuolat šylantis klimatas keičia pasaulio ir Lietuvos žemės ūkio planus, apsun-

kindamas derliaus apskaičiavimo prognozes. 

Labai svarbios žemės ūkyje - agrometeorologinės sąlygos, žinant meteorologinius ir hidrologi-

nius veiksnius, augalų aktyvios vegetacijos metu, galima nustatyti jų daromą įtaką žemės ūkiui. 

Vienas iš rodiklių yra Selianinovo hidroterminis koeficientas (HTK), kuris nusako augalų ve-

getacijos metu vyravusias sąlygas - dirvožemio drėgnumą. Hidroterminio koeficiento skirtumus 

Lietuvoje daugiausia lemia kritulių kiekio skirtumai šiltuoju metų periodu (balandžio – spalio 

mėn.), o šis koeficientas skaičiuojamas kai vidutinė paros oro temperatūra yra aukštesnė negu 

10 °C. 
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Temperatūros kaita vienas iš svarbesnių žemdirbystėje rodiklių, kuris gali apspręsti derliaus 

pokyčius bei maisto elementų praradimus dirvožemyje. Mokslininkų teigimu, kardinalūs kli-

mato kaitos pokyčiai Lietuvoje vyksta pastaruosius 30 metų. XX a. metinė vidutinė tem-

peratūra Pietryčių Lietuvoje buvo apie 5,5–6 °C, o per pastaruosius tris dešimtmečius ji 6 

kartus buvo pakilusi ir perkopusi 8 °C ribą. 2019 m. Lietuvoje buvo šilčiausi metai per visą 

meteorologinių stebėjimų laikotarpį - 8,8 °C, o tai yra net 1,9 °C daugiau nei vidutinė daugia-

metė. Pagrindinė šiltėjimo priežastis yra žmogaus veikla, keisdamas atmosferos cheminę su-

dėtį, stiprina natūralų šiltnamio efektą (Romero-Díaz ir kt., 2017; Lietuvos klimatas, 2020). 

Žinios apie iškritusį kritulių kiekį, dirvožemio struktūrą yra labai svarbios elementų išplovimo 

proceso supratimui. Esant mažam iškritusių kritulių kiekiui, kartu su šiluma, vanduo dirvo-

žemyje gali garuoti ir dirvožemio vandens srautas yra nukreipiamas į viršų (Wang ir kt., 2015; 

Decker ir kt., 2017; Lehmann ir kt., 2018). 

Vidutiniškai Lietuvoje kritulių kiekis kinta nuo 572mm iki 902 mm, išgaruoja apie 68%, o nu-

teka apie 32%. Didesnis kritulių kiekis (vidutiniškai 64-72% metinio kiekio) iškrenta šiltuoju 

laikotarpiu balandžio – spalio mėnesiais, o gausus ir intensyvus kritulių kiekis gali įtakoti at-

mosferinių kritulių infiltraciją dirvožemio profiliu žemyn. Natūralioje ekosistemoje minerali-

nės mitybos elementų išplovimo nuostoliai labai priklauso nuo dirvožemio granuliometrinės 

sudėties, auginamų augalų, drėgmės, temperatūros režimo ir kt. (Askegaard, 2016; Mendes et 

al., 2016; Tripolskaja, 2018). 

Ekologinis-organinis tręšimas bei dirvožemio uždengimas auginama augalų danga leidžia ge-

riau valdyti vandens filtravimosi stiprumą, o tai pat ir prarandamą maistinių elementų kiekį, 

ištirpusį dirvožemio vandenyje (Kassam et al., 2013; Aladin, 2015; Blanchet et al., 2016; Kim 

et al., 2018; Zhang et al, 2018; Tripolskaja, 2018; Geng, 2019; Qaswar et al., 2019). Ekologinių-

organinių trąšų panaudojimas žemės ūkio augalų tręšimui ne tik padidina organinės anglies 

susikaupimą, ariamajame dirvožemio sluoksnyje, bet kartu, didina ir organinių trąšų irimo metu 

atpalaiduotų biogeninių elementų išplovimo tikimybę į gilesnius dirvožemio sluoksnius 

(Gattinger ir kt., 2012; Paradelo ir kt., 2015; Lori ir kt., 2017; Qaswar ir kt., 2019; Sheoran ir 

kt., 2019;).  

Didžiausi biogeninių elementų nuostoliai patiriami lengvos struktūros dirvožemiuose, o ypač 

azoto (N), kuris yra svarbi priemonė derliui didinti. Kita vertus per didelis neįsisavinamo N 

kiekis nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis (gausus, ilgai trunkantis lietus) gali būti pra-

randamas nitratų pavidalu (NO3) (Cicek et al., 2015; Žėkaitė et al., 2015; De Boer et al., 2016; 

https://sciprofiles.com/profile/author/OFlxVXp4NDZHRlpEZktHMWtnVEliQVdKaFNOeEdMd2xKVVRnVUk0dlF2TT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/OFlxVXp4NDZHRlpEZktHMWtnVEliQVdKaFNOeEdMd2xKVVRnVUk0dlF2TT0=
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Dirnböck et al. 2016 ;Klatt et al., 2017). Didžiausi cheminių elementų išplovimai vyksta rudens 

ir pavasario laikotarpiais, todėl pailgėjus šiems periodams yra tikimybė prarasti didelius kiekius 

nepanaudotų mineralinės mitybos elementų iš dirvožemio ariamojo sluoksnio (Cicek et al., 

2015; Valkama et al., 2015; Žėkaitė et al., 2015; Tripolskaja, 2018). 

Azotas (N) yra vienas iš svarbesnių mineralinės mitybos elementų, kuris reikalingas augalų 

augimui ir dauginimuisi bei sausųjų medžiagų formavimui derliuje (Salvagiotti ir kt., 2008). 

Tręšiant didesnėmis N normomis yra didesnė nitratų išplovimo bei azoto oksidų išmetimo į 

atmosferą tikimybė, ko pasekoje gali suaktyvinti eutrofikacijos procesus ir padidinti oro užterš-

tumą (Galloway ir kt., 2004). Ekologinėje žemdirbystėje naudojamos trąšos su didesniu orga-

ninės medžiagos kiekiu, tokios kaip mėšlas, kompostai, sapropelis, pasėlių likučiai yra laiko-

mos efektyvios dirvožemį gerinančios priemonės išlaikant ar atkuriant dirvožemio kokybę 

(Meng ir kt., 2005; Panwar et al., 2010; Karami ir kt., 2012). 

Biogeninių elementų apytaką Lietuvoje plačiai tyrinėjo L.Tripolskaja. Nustatyta, kad patręši-

mas priesmėlio dirvožemius mėšlu turi tiesioginės įtakos biogeninių elementų (N-NO3, K+, 

Ca+) koncentratų pagausėjimui filtrate (Tripolskaja, 2002; 2005; Triploskaja ir kt., 2016). Or-

ganinė anglis ariamajame dirvožemio sluoksnyje (DOC) daro teigiamą poveikį dirvožemio der-

lingumui bei bendram dirvožemio tvarumui (László ir kt. 2013; Tripolskaja ir kt., 2016). Lizi-

metrinių vandenų tyrimų rezultatai parodė, kad priesmėlio dirvožemyje Corg išplovimo nuosto-

liai buvo nedideli ir, priklausomai nuo metų hidroterminių sąlygų bei naudotų organinių trąšų 

(Tripolskaja et al, 2013; Tripolskaja ir kt., 2016). Mineralinės mitybos elementų praradimą dir-

vožemiuose mažina tankus pasėlis, kuris atitinkamai priklauso nuo trąšų panaudojimo (Verby-

liene ir Tripolskaja, 2014; Kim et al., 2018; Zhang et al., 2018).  

Tręšimas mėšlu turi tendenciją mažinti kalio išplovimo kiekį, dėka jo savybės palaipsniui atpa-

laiduoti maistines medžiagas, dirvožemis nestokoja kalio resursų kelių metų bėgyje (Geng et 

al., 2019). 

Nustatyta, kad sapropelis gali išlaikyti dirvožemyje esančius nitratus, dėl lėtesnės N minerali-

zacijos organinėje medžiagoje, o tai užtikrina mažą nitratų kiekio nuostolį dirvožemyje (Blečic 

et al. , 2014; Ivanova et al. , 2014; Vasiljev, 2014; Plotnikov et al., 2016;).  

Fosforas yra mažiau judrus dirvožemyje, o išplovimo nuostoliai yra mažesni, palyginti su kito-

mis maistinėmis medžiagomis. Be to, fosforas yra ypač reaktyvus ir stipriai jungiasi su gele-

žimi, kalciu ir kitais dirvožemyje esančiais elementais ir jo nuostoliai įvairiuose dirvožemio 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10705-018-9965-z#ref-CR8
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tipuose gali skirtis (Fahmi ir kt., 2012; Islam ir kt., 2015). Mokslininkai nustatė, kad dėl per 

didelio mėšlo naudojimo žemės ūkio paskirties žemėse, kurių pagrindiniai elementai yra N ir 

P, išplovimas prisideda prie padidėjusių NO3 koncentracijų ir požeminio vandens eutrofikacijos 

(Li ir kt., 2018). 

Įterpus fosforitmilčius, P išsiplovimo kiekis iš dirvožemio paviršiaus nustatytas nedidelis. Il-

gainiui iškrentant didesniam kritulių kiekiui bei esant aukštesnei temperatūrai, gali reikšmingai 

keistis organinių rūgščių kiekis dirvožemyje, kas gali skatinti P išsiplovimą (Basak ir Biswas, 

2016; Ptáček, 2016; Basak, 2017; 2019). 

Mokslininkai nustatė, kad, esant drėgnam dirvožemiui, kalio elementai yra kur kas efektyviau 

išnaudojami, o tuo tarpu įterptų trąšų veiksmingumas sumažėja ir, atvirkščiai, mažai organinės 

medžiagos turinčiuose dirvožemiuose su mažiau drėgmės juose įterptos trąšos veikia efekty-

viau, tad ir nuostoliai pastebimi mažesni priesmėlyje lyginant su daugiau molio dalelių turin-

čiuose lengvo priemolio dirvožemiuose (Sardans et al., 2015; Askegaard M., 2016; Mendes et 

al 2016). Yra pabrėžiama, kad būnant mažam maistinių medžiagų suvartojimo greičiui galima 

didelė išplovimo tikimybė esant nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis (Tampere et al., 

2014; Bley et al., 2017). 

Dauguma mokslininkų savo darbuose patvirtina, kad ypatingai lengvos granuliometrinės sudė-

ties dirvožemiuose svarbus yra trąšų efektyvumas, kuris neleidžia cheminiams elementams iš-

siplauti į gilesnus dirvožemio sluoksnius (Diacono et al., 2015; Belén et al., 2016).  

2. TYRIMŲ METODIKA IR SĄLYGOS 

2.1. Lizimetrinių įrenginių charakteristika, detalės 

Eksperimentai vykdyti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialo, stacionari-

niuose, cilindro formos, gelžbetoniniuose lizimetruose. Kiekvieno jų plotas -1,75 m2. Lizimetrų 

kiekis – 24 vnt. (2.1.1 pav.). Lizimetrų apačioje yra išeinančios angos į surinkimo indus, ku-

riuose renkamas tiriamų dirvožemio horizontų nutekėjęs infiltracinis vanduo. Tiriamojo dirvo-

žemio sluoksnis – 1,35 m. Dirvožemis lizimetruose pakeistas 2008 metais. Jie užpildyti būdingu 

Rytų Lietuvos zonai dirvožemiu – paprastojo išplautžemio priesmėliu ant priesmėlio ir lengvu 

priemoliu ant lengvo priemolio (pagal WRB – Haplic Luvisol) (WRB, 2015). Dirvožemio aria-

masis (horizontas A) storis – 0,3 m. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis nustatyta organolep-

tiškai. Dirvožemiai supilti ant filtro, kuris sudarytas iš įvairaus dydžio granito skaldos užpiltos 
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10 cm storio kvarcinio smėlio sluoksniu. Šios medžiagos laikomos inertiškomis ir nesulaikan-

čiomis cheminių medžiagų.
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Lengvai smėlingas priemolio paprastasis išplautžemis 

Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Priesmėlio paprastasis išplautžemis 

Haplic Luvisol Sandy loam soil 

 

2.1.1pav. Lizimetrų schema 

Figure 2.1.1 Scheme of lysimeters 

 

2.2. Eksperimento schema ir trąšų charakteristika 

Eksperimente buvo tiriamos VšĮ „Ekoagros“ sertifikuotos vienanarės ekologiškos trąšos: Pro-

vita, fosforitmilčiai ir Patentkali (kalio magnezija), organinis sapropelis ir galvijų kraikinis mėš-

las. 

Eksperimente tiriamų trąšų variantai: 

1) Kontrolė (be trąšų); 

2) Vienanarės NPK trąšos (Provita, fosforitmilčiai, kalio magnezija (Patentkali)); 

3) Organinis sapropelis; 

4) Galvijų kraikinis mėšlas. 

Tręšimo variantai buvo išdėstyti rendomizuotai su trimis pakartojimais, dviejų tipų dirvo-

žemiuose: priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprasti išplautžemiai. 

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

1

3 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 

1
,3

5
 m

 

1,49 m 
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Provita – 100% organinės kilmės, ekologiškos azoto trąšos. Gamyba iš kiaulių odos ir šerių 

pagal tam tikrą technologiją, kurios metu yra pašalinama drėgmė, šeriai pasmulkinami ir visi 

komponentai yra suspaudžiami į granules. Trąšų sudėtyje yra: Nsum – 14,0 %. (2.2.1 lentelė). 

Fosforitmilčiai – natūralios kilmės produktas, fosforo šaltinis, išgaunamas susmulkinus 

fosforitus. Sudėtyje - 20% P2O5. Laipsniškai atpalaiduojančios fosforą trąšos. Efektyvios rūgš-

tesniuose dirvožemiuose (2.2.1 lentelė). 

Kalio magnezija (Patentkali) – neturinčios chloro, puikiai tinka ekologiniam ūkininkavimui. 

Kalio sudėtyje (K2O) – 30%. Trąšos išgaunamos iš natūralių druskos telkinių Europoje, kurie 

susidarė išgarinant jūros vandenį prieš daugelį milijonų metų, jos yra granuliuotos ir lengvai 

paskleidžiamos ant dirvožemių mechaniniu būdu. Šiose trąšose esantis kalis yra augalams leng-

vai prieinamas, o pačios trąšos – lengvai tirpios vandenyje (2.2.1 lentelė). 

Organinis sapropelis paimtas iš Kerėplio ežero (Trakų raj.). Jame rasta 74,8 % organinių me-

džiagų. Tai rodo, kad sapropelis yra organinio tipo. (2.2.1 lentelė). 

Mėšlas – galvijų šiaudų kraiko (2.2.1 lentelė), mėšlas paimtas iš Daniliškių kaimo vietinio ūki-

ninko ūkio. 

Vienanarės ekologinės trąšos pagal bandymo schemą į lizimetrus įterpiamos 2 - 4 dienos iki 

augalų sėjos ar sodinimo. Trąšų norma miežiams - N50P50K50, žirniams - N0P50K50, bulvėms – 

N60P60K60. Organinis sapropelis ir kraikinis galvijų mėšlas įterpiamas pirmaisiais tyrimo me-

tais. Kitais metais stebimas jų poveikis dirvožemio cheminėms savybėms, biogeninių elementų 

apytakai ir augalų derėjimui. Organinio sapropelio ir kraikinio galvijų mėšlo normos pateiktos 

natūralioje medžiagoje, o įterpiamų elementų kiekis apskaičiuotas sausoje medžiagoje. Trąšų 

cheminė sudėtis pateikta 2.2.1 lentelėje. 

 

2.2.1 lentelė. Trąšų cheminė sudėtis 

Table 2.2.1. The fertilizers chemical composition 

Trąšų ch 

eminė sudėtis 

The fertilizers chemical 

composition 

Trąšos 

Fertilizers 

Pro-

vita 

Fosforit-

milčiai 

phosphorite 

powder 

Kalio 

mag-

nezija 

potas-

sium 

Organinis 

Sapropelis 

Organic Sap-

ropel 

Kraikinis  

galvijų 

mėšlas 

Cattle Ma-

nure 
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magne-

sia 

Organinė medžiaga, % 

Organic matter, % 
   74.8 87.8 

Suminis azotas (Ntot), % 

Total nitrogen (Ntot), % 
14   2.0 1.9 

Fosforas (P2O5), % 

Phosphorus (P2O5), % 
1.4 20  0.6 0.12 

Kalis (K2O), % 

Potassium (K2O), % 
0.2  30 

0.18 

 

2.16 

 

Kalcis (Ca) % 

Calcium (Ca), % 

 

   1,25 0,70 

Magnis (Mg), % 

Magnesium (Mg), % 

 

  6 0,076 0,25 

 

Trąšų cheminės sudėties analizių metodai: 

 sausųjų medžiagų kiekis – pagal LST EN ISO 13040:2008, gravimetriniu metodu; 

 organinių medžiagų kiekis – pagal LST EN 13039:2012, gravimetriniu metodu; 

 suminis azotas (Nsum) – pagal LST EN ISO 13654-1:2002, Kjeldalio metodu; 

 suminis fosforas (P) – pagal LST EN ISO 6878:2004, atominės emisijos spektrometrijos 

metodu; 

 suminis kalis (K) – pagal LST ISO 9963-3:1998, liepsnos fotometriniu metodu. 

 kalcis (Ca) ir magnis (Mg) - pagal LVP D-13:2011, Egner–Riehm–Domingo metodu (A-L). 

 

2.3. Dirvožemio savybės 

Eksperimento vykdymo pradžioje (2016 m.) nustatyta dirvožemio granuliometrinė sudėtis A 

horizonte (0.30 m).  

Eksperimento pradžioje (2016 m.) ir pabaigoje (2019 m.) dirvožemio ariamajame sluoksnyje iš 

kiekvieno lizimetro laukelio buvo daromi trys grąžto dūriai, bendram ėminiui, agrocheminėms 

dirvožemio savybėms nustatyti: pH dirvožemio rūgštumą, judriųjų fosforo ir kalio (P2O5, 

K2O,), kalcio (Ca) ir organinės medžiagos kiekius. 

Eksperimento pradžioje (2016 m) nustatyti dirvožemio agrocheminiai parametrai priesmėlio 

paprastajame išplautžemyje: pH – 6.3, Ntot – 0.059–0.085%, humusas – 1.45–2.05%, P2O5 ir 

K2O - 208–244 ir 90–141 mg kg-1; Lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje: pH 
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– 5.0-5.2, Ntot – 0.099-0.107%, humusas – 1.81-1.98%, P2O5 ir K2O - 203-214 ir 152-171 mg 

kg-1. 

Kiekvienais metais prieš augalų sodinimą/sėją, 30 dienų po sodinimo/sėjos ir nuėmus derlių 

nustatomas dirvožemyje esančio mineralinio azoto kiekis. 

Dirvožemio analizės: 

 pHKCl – pagal LST ISO 10390:2005, potenciometriniu metodu; 

 Nmin (N-NO3+N-NH4) – pagal LVP D-05:2017, srauto analizės spektrometriniu me-

todu; 

 judrusis fosforas (P2O5) – pagal LVP D-07:2016 Egner-Riehm-Domingo metodu (A-L); 

 judrusis kalis (K2O) – pagal LVP D-07:2016 Egner-Riehm-Domingo metodu (A-L); 

 judrieji kalcis (Ca) ir magnis (Mg) – pagal LVP D-13:2016 Egner-Riehm-Domingo me-

todu (A-L); 

 organinė anglis – pagal ISO 10694:1995, sausuojo deginimu, bendrosios anglies anali-

zatoriumi Liquid TOC II; 

 suminis azotas – pagal ISO 11261:1995, Kjedalio metodu. 

 

2.4. Filtracinio vandens surinkimas ir analizės 

Filtracinio vandens surinkimas ir analizė buvo atliekama pagal nustatytus hidrologinius metus 

ir atitinkamų sezonų. Hidrologiniai metai prasideda nuo kovo 1 d. iki kitų metų vasario pasku-

tinės mėnesio dienos. Sezonus apima - pavasaris: kovo 1 dienos - gegužės 31 d., vasara: birželio 

1 d. - rugpjūčio 31 d., ruduo: rugsėjo 1 d. - lapkričio 30 d., žiema: gruodžio 1 d. - vasario 

paskutinės mėnesio dienos. Atmosferos kritulių filtrato kiekis apskaičiuotas nuo einamųjų metų 

kovo 1 d. iki kitų metų vasario paskutinės mėnesio dienos. 

Kritulių filtratas buvo renkamas 20-25 L induose iš kiekvieno lizimetro laukelio atskirai. Aps-

kaičiuojamas mėnesio, sezoninis bei metinis infiltrato kiekis L m-2. Kas mėnesį sudaromas filt-

ruoto vandens jungtinis ėminys po 2.5% surinkto vandens kiekio. Kas mėnesį nustatoma nitratų 

koncentracija lizimetro vandenyje (NO3 mg L-1), o kas tris mėnesius (sezono) – kalcio, kalio, 

fosforo ir vandenyje tirpios organinės medžiagos kiekiai.  

Apskaičiuota mėnesių (NO3), metų periodų ir hidrologinių metų fosforo, kalio, kalcio, Corg kon-

centracija lizimetriniuose vandenyse. Svertinė koncentracija skaičiuojama pagal formulę: 
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 Ksvertinė = 
𝐾1 ×𝑉1+𝐾2×𝑉2+𝐾3×𝑉3

𝑉1+𝑉2+𝑉3
 

K1,K2,K3 – cheminio elemento koncentracija mg L-1 atitinkamo varianto vieno lizimetro už tam 

tikrą laikotarpį (mėnesį, metų periodą). 

V1, V2, V3 – atmosferinių kritulių filtrato kiekis L m-2 atitinkamo varianto vieno lizimetro už 

tam tikrą laikotarpį (mėnesį, metų periodą). 

Biogeninių elementų infiltruotas kiekis filtrate skaičiuojamas pagal formulę [1] (Li et al., 2018): 

𝑁𝐿 = 𝑉𝑇 × 𝐶𝑒 [1] 

Kur: Ce – išsiplovusio elemento koncentracija (mg L-1); VT – bendras prasisunkusio vandens 

kiekis hektare per tam tikrą laikotarpį (mėnesį, sezoną) (L). 

Bendras išsiplovusio vandens kiekis (VT) nustatomas pagal [2]: 

𝑉𝑇 =
𝑉𝐵×10000

𝐴𝐶
 . [2] 

Kur: 

VB – prasisunkusio vandens kiekis iš lizimetrinio laukelio (tam tikrą mėnesį ar sezoną) (L), AC 

– lizimetrinio laukelio plotas (m2). 

Filtracinio vandens analizės:  

 nitratinis azotas (NO3
-) - pagal LST EN ISO 13395:2000, kolorimetriniu metodu; 

 bendras fosforas (Pbendras) – pagal LST ISO 9964-3:1998, atominės absorbcijos spekto-

metriniu metodu; 

 kalis (K+) – pagal LST ISO 9964-3:1998, liepsnos fotometriniu metodu; 

 kalcis (Ca2+) – pagal ISO 7890-2000, atominės absorbcijos metodu; 

 organinė anglis (Corg) – pagal LAND 83:2006, liepsnos fotometriniu metodu. 

 

2.5. Augalų ėminiai ir jų analizės 

Atliktame moksliniame eksperimente buvo auginami keturių laukų sėjomainoje: vasariniai mie-

žiai (Hordeum vulgare L.) – vidutinio ankstyvumo bulvės (Solanum tuberosum L.) – sėjamieji 

žirniai (Pisum sativum L.) – vidutinio ankstyvumo bulvės (Solanum tuberosum L.). 
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Visi agrotechniniai darbai buvo atliekami rankiniu būdu. Miežiai ir sėjamieji žirniai sėjami ba-

landžio trečią dešimtadienį. Išsėjimo norma – 200 kg ha-1, tarpueiliai – 12 cm. Miežių veislė 

‘Aura‘, sėjamųjų žirnių – ‘Ambasador‘. Bulvės sodinamos balandžio trečią dešimtadienį po 9 

vnt. į lizimetrą. Veislė ‘VB Liepa‘. 

Pasėlių priežiūros darbai atliekami atsižvelgiant į pasėlio būklę (piktžolėtumas, kenkėjai, au-

galų ligos). Augalų derliaus apskaita atliekama pilnos brandos tarpsnyje. Derlius nuimamas 

rankiniu būdu. Miežių antžeminės biomasės derlius apskaičiuotas iš 0.25m-2 kiekvieno lizi-

metro laukelio. Augalų derliaus analizėms atlikti buvo imta iš lizimetro kiekvieno laukelio po 

100-150 g miežių ir žirnių grūdų ir apie 1 kg bulvių gumbų derliaus. 

Pirmais eksperimento metais nustatomas miežių grūdų ir šiaudų derliai (t ha-1), 1000 grūdų 

masė, grūduose ir šiauduose – suminio azoto, fosforo bei kalio kiekiai. Antrais bulvių auginimo 

metais nustatomas: bulvių gumbų derliai (t ha-1), derliuje – suminio azoto, fosforo bei kalio, 

nitratų ir krakmolo (%) kiekiai. Žirnių auginimo metais buvo apskaičiuotas žirnių grūdų derliai 

(t ha-1), o tai pat derliuje – suminio azoto, fosforo ir kalio kiekiai. 

Augalų cheminės sudėties nustatymo metodai: 

 suminis azotas – pagal (EB) Nr. 152/2009 III priedas, C, Kjedalio metodu. 

 suminis fosforas (P) – pagal EN 13650:2001, spektrometriniu metodu; 

 suminis kalis (K) – pagal EN 13650:2006, liepsnos fotometru; 

 krakmolas – pagal lyginamojo svorio metodu su Parovo svarstyklėmis 

 nitratai (NO3
-) – pagal Nr. 160/3-2841, kolorimetriniu metodu. 

 

2.6. Meteorologinės sąlygos 

Meteorologiniams duomenims ir būklei įvertinti buvo naudojami Vilniaus meteorologinės sto-

ties duomenys, kurie yra pateikti 2.6.1-ame ir 2.6.2-ame paveiksluose. 

Klimatas Lietuvoje yra pereinamojo tipo nuo centrinės platumos vandenynų iki žemyninio. Vi-

dutinė metinė oro temperatūra dabar yra apie 6,9 ºC. Lyginant su 2011 - 2016 ir 1981 – 2010 

metų standartine klimato norma matoma temperatūros didėjimo tendencija, kuri pakilo net 0,7 

°C, kas rodo ženklų klimato šiltėjimą. Nuo 1981 m. stebint temperatūros pokyčius matomas 

2015 m. vidutinės metinės oro temperatūros padidėjimas, kuris siekė net 8,3 °C (Lietuvos Res-

publikos aplinkos ministerijos leidyba, 2017 m.). 
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Eksperimento metu, meteorologinės sąlygos buvo labai nevienodos. Matomi dideli kritulių po-

kyčiai: perteklinės drėgmės metai keitėsi į labai sausus metus. 

2016 metais pavasaris buvo šiltas. Augalų vegetacijos laikotarpis, kai vidutinė paros oro tem-

peratūra perkopia 10 °C, prasidėjo vidutiniškai 10 d. anksčiau nei įprastai ir baigėsi vidutiniškai 

2 savaitėmis anksčiau nei įprastai. Vegetacijos sezonas truko savaitę trumpiau, lyginant su dau-

giamečiais duomenimis (192 d., daugiametis vidurkis – 199). Kovo, balandžio ir gegužės mė-

nesių temperatūra viršijo standartinę klimato normą (toliau SKN) nuo 0.1 iki 2 laipsnių. Dides-

niu kritulių kiekiu pavasarį pasižymėjo kovo mėnuo – 37% daugiau nei SKN. Miežių dygimui 

aktyvios vegetacijos pradžioje esančios meteorologinės sąlygos nebuvo palankios vystymuisi. 

Ryškesnis temperatūrų padidėjimas lyginant su SKN matomas visus metus (nuo 0.1 iki 2.2 °C), 

išskyrus žiemos sezoną, kur temperatūra buvo mažesnė nei standartinė klimato norma (nuo 3.5 

iki 4.8 °C). Kritulių kiekio gausa pasižymėjo rudens sezonas, kurio metu iškrito 86 mm daugiau 

nei SKN. 

2017 m. kovo mėnesio oro temperatūra buvo 3.2 °C didesnė nei standartinė klimato norma, o 

balandžio ir gegužės mėnesiai buvo vėsesni, kurių temperatūra siekė 0.9 – 1.6 °C mažiau SKN. 

Kritulių kiekis pavasario sezoną iškrito iki 18% daugiau daugiametės normos, kas leido sudygti 

bulvių gumbams dirvožemyje. Gegužės mėnesio kritulių iškrito vos 18% daugiametės kritulių 

normos. Vasarą ir rudenį galima būtu pažymėti kaip ypatingai drėgną sezono laikotarpį, kurio 

metu iškrito net 35-74% daugiau kritulių nei daugiametė kritulių norma. Žiemos metu yra fik-

suojamas gruodžio mėnesio temperatūros padidėjimas - 3 °C, todėl gruodis buvo šiltesnis ir su 

32% didesniu nei SKN kritulių kiekiu. Sausio mėnuo pažymimas kaip šalčiausias žiemos mė-

nuo (temperatūra buvo žemesnė 5,2 °C). 

2018 m. kovo mėnesį yra fiksuojama žemesnė 1.2 laipsniu nei standartinė klimato norma. Ba-

landžio, gegužės mėnesiais situacija pasikeičia ir temperatūra pakyla iki 16 °C daugiau nei 

SKN. Balandį fiksuojama vidutinė temperatūra, kuri siekė 10.3 °C (o tai 3 °C daugiau nei SKN), 

gegužės mėnuo sušilo vidutiniškai iki 17.1 °C (kai SKN – 12.8 °C). Matomas kritulių sumažė-

jimas, kuris buvo mažesnis daugiametei standartinei iškritusių kritulių normai (siekė vos 30 - 

95% iškritusių kritulių kiekio). Vasaros sezonas buvo pakankamai šiltas su mažu iškritusių kri-

tulių kiekiu. Liepos mėnuo fiksuojamas kaip daugiausiai iškritusių kritulių mėnesiu, kuris vir-

šijo 35% daugiau lyginant su daugiamete norma. Augalų vegetacijos laikas, žirnių augimui ir 

vystymuisi buvo nepalankus, fiksuotas labai didelis sausumas, kuris davė mažą žirnių derlių. 

Temperatūros padidėjimai stebimi visus šių metų mėnesius. 
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2019 m. pradedant nuo kovo mėnesio oro temperatūra lyginant su standartine klimato norma 

yra pakilus nuo 0.5 iki 5.4 °C. Išskiriamas liepos mėnuo kai temperatūra yra fiksuojama ma-

žesnė 0.9 °C nei SKN. Rudens laikotarpyje kritulių kiekis nebuvo gausus ir siekė vos 71 – 95% 

iškritusių kritulių normos. Temperatūra rudens laikotarpyje buvo aukštesnė SKN. Žiemos se-

zono temperatūra didesnė sausio mėnesį (-4.4 °C) už SKN, o gruodžio ir vasario mėnesiais 

temperatūros sumažėjimas iki 4.4 – 4.7 °C nei standartinė klimato norma. Atsižvelgiant į HTK 

koeficientus, aktyvios vegetacijos metu, galima sakyti, kad nebuvo palankios meteorologinės 

sąlygos sukaupti optimalų bulvių gumbų derlių vegetacijos pabaigoje. 

 

2.6.1 pav. Oro temperatūros pasiskirstymai eksperimento metu (2016-2019 m.) (Vilniaus me-

teorologinės stoties duomenys) 

Figure 2.6.1. Meteorological conditions during experiment (2016-2019 year) (Vilnius meteo-

rological station) 
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2.6.2 pav. Vidutinis kritulių nuokrypis nuo normos eksperimento metu 

Figure 2.6.2. The average deviations of precipitation during experiment 

 

 

2.6.3 pav. Iškritęs kritulių kiekis eksperimento metu 

Figure 2.6.3. Precipitation during experiment 
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HTK = Σp/0,1Σt; čia Σp – kritulių suma (mm) per laikotarpį, kurio vidutinė temperatūra aukš-

tesnė kaip + 10 oC; Σt – to paties laikotarpio aktyvių jų temperatūrų (> + 10 ºC) suma. Jeigu 

HTK ≥ 1,6 – perteklinė drėgmė, HTK = 1–1,5 – optimali drėgmė, HTK = 0,9–0,8 – menka 

sausra, HTK = 0,7–0,6 – vidutinė sausra, HTK = 0,5–0,4 – didelė sausra, HTK < 0,4 – labai 

didelė sausra (Valiukas., 2017). Lietuvoje HTK yra skaičiuojamas kiekvieną dieną iš viso mė-

nesio parų laikotarpio kai vidutinė oro temperatūra siekia daugiau nei 10 °C. Jis taikomas api-

būdinant drėgmės sąlygas aktyvios augalų vegetacijos laikotarpiu ir kartu vertinant sausrą kaip 

ekstremalų įvykį (Valiukas, 2017). 

2016 metais, miežių augimo metu, drėgmės sąlygos vyravo nuo vidutinio sausringumo iki op-

timalios drėgmės. 2017-ais bulvių auginimo metais, aktyvios vegetacijos laikotarpyje, HTK 

vyravo nuo labai didelės sausros, bulvių sodinimo pirmą mėnesį, iki perteklinės drėgmės kiek-

vieną mėnesį. Reiktų pažymėti, kad nuo pat bulvių pasodinimo laikotarpio iki gumbų formavi-

mosi HTK rodikliai buvo palankūs užauginti gausesnį bulvių gumbų derlių. 2018-ais HTK žir-

nių augimo metu vyravo nuo labai didelės sausros iki optimalios drėgmės, fiksuotas sausringa-

sis laikotarpis davė mažą derliaus priedą (2.6.1 lentelė.). 2019-ų metų bulvių gumbų augimui ir 

derliaus formavimui, tuo metu, oro drėgnumas buvo palankus. Mažesnį derliaus priedą galėjo 

lemti fiksuota mažesnė drėgmė pirmuosius aktyvios vegetacijos mėnesius. Eksperimento metu 

išlieka tendencija, kad per mėnesio vieną dešimtadienį kritulių iškritęs kiekis nustatomas labai 

gausus, lyginant su kitais to mėnesio dešimtadieniais (2.6.1 lentelė). 

2.6.1 lentelė. Hidroterminis koeficientas eksperimento metu 

Table 2.6.1. Hydrothermal coefficient during the experiment 

Mėnesis 

Month Dešimtadieniai / Decades  

Metai / Year 

2016 2017 2018 2019 

Gegužė 

May 

I 0.4 0.6 0.0 1.1 

II 1.1 0.1 0.7 0.4 

III 0.7 0.2 0.3 0.8 

Mėnesio / Month 0.7 0.2 0.3 0.7 

Birželis 

June 

I 0.4 1.0 0.0 0.1 

II 1.5 1.3 1.1 0.7 

III 0.1 0.6 1.1 0.5 

Mėnesio / Month 0.6 0.8 0.8 0.4 

Liepa 

July 

I 2.3 1.3 0.3 0.8 

II 1.9 3.2 2.9 0.5 

III 0.9 2.5 0.7 0.7 

Mėnesio / Month 1.6 2.4 2.1 0.6 

Rugpjūtis I 1.6 1.7 0.1 2.6 
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August II 2.2 1.9 1.8 1.6 

III 0.2 4.2 1.1 1.4 

Mėnesio / Month 1.2 2.5 0.9 2.1 

Rugsėjis  

September 

I 1.5 1.5 0.6 0.2 

II 0.0 3.4 0.1 0.7 

III 1.1 0.8 2.1 3.9 

Mėnesio / Month 0.9 1.9 0.8 1.22 

 

2.7. Statistinis duomenų vertinimas 

Augalų derliaus ir jo kokybės, maistinių medžiagų išsiplovimo, dirvožemio agrocheminių sa-

vybių kitimams naudotas dispersinės analizės metodas (ANOVA), taikant programinį paketą 

SELEKCIJA (Raudonius, 2017). Skirtumams tarp pateiktų variantų įvertinimui naudoti Dun-

kano testas. Ryšio stiprumui tarp kintamųjų nustatyti atlikta koreliacinė-regresinė analizė. 

 

 

3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

3.1. Ekologinių-organinių trąšų įtaka augalų derliui 

Trąšų efektyvumui tirti priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastuose išplautžemiuose 

buvo pasirinkta 4 laukų sėjomaina (2016-2019 m.), auginami augalai – vasarinis miežis (Hor-

deum vulgare L.) → bulvės (Solanum tuberosum L.) → žirniai (Pisum sativum L.) → bulvės 

(Pisum sativum L.) (2016-2019 m.).  

Eksperimente auginamų augalų derliaus rezultatai leidžia spręsti, kad produktyvumas priklauso 

ne vien nuo naudojamų trąšų, bet ir nuo dirvožemio tipo, trąšų junginių ir meteorologinių sąlygų 

(Janušauskatė, 2014; Bindraban et al., 2015). Įterptos ekologiškos organinės trąšos, ypač krai-

kinis galvijų mėšlas ir organinis sapropelis lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose, 

yra puikus dirvožemio organinių medžiagų šaltinis, kuris ne tik papildo dirvožemyje esančio 

humuso kiekį, bet ir apsaugo pasėlių derlių nuo nepalankių oro sąlygų aktyvios vegetacijos 

metu (mažesnė maistinių medžiagų išplovimo tikimybė, drėgmės palaikymas sausringuoju lai-

kotarpiu) (Ostrovskij et al., 2014; Arslan et al., 2017). 

3.1.1. Miežių derlius 
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Pirmų eksperimento metų augintų miežių derliaus rezultatai parodė, kad patręšimas ekologiš-

komis organinėmis trąšomis buvo panašiai efektyvus. Tačiau patikimai didžiausias grūdų der-

lius gautas įterpiant galvijų kraikinį mėšlą tiek priesmėlio paprastajame išplautžemyje (2.38 t 

ha-1) tiek ir lengvai smėlingame priemolio paprastajame išplautžememyje (3.66 t ha-1) (3.1.1.1 

pav.; 3.1.1.2 pav.). NPK trąšų efektyvumas, priesmėlio paprastojo išplautžemio, buvo šiek tiek 

didesnis, palyginus su kontroliniu varintu (1.44 t ha-1) (be trąšų) bei organiniu sapropeliu (1.09 

t ha-1) (3.1.1.1 pav.). Įterpto organinio sapropelio poveikis mažam grūdų derliaus susiformavi-

mui galėjo lemti sapropelio savybės, kurių veikimas pagerėja po kelių jo veikimo metų (Bak-

šienė , 2013; Naumova ir kt., 2017). 

 

3.1.1.1 pav. Ekologiškų organinių trąšų daromas poveikis vasarinių miežių grūdų ir šiaudų der-

liui priesmėlio paprastajame išplautžemyje 

Figure 3.1.1.1. Influence of organic fertilizers application on spring barley grain, straw yield 

in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Šiaudų derliaus priedą priesmėlio paprastajame išplautžemyje didino visos įterptos ekologiškos 

organinės trąšos, bet esminis - 66% padidėjimas gautas dirvožemiuose tręštuose organiniu sap-

ropeliu. Su įterptu organiniu sapropeliu šiaudų derlius buvo 35% didesnis nei kraikiniu galvijų 

mėšlu tręštuose lizimetrų laukeliuose ir 25% didesnis nei vienanarėmis NPK trąšomis tręštuose 

laukeliuose (3.1.1.1 pav., 3.1.1.2 pav.). Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautže-

myje miežių šiaudų derliaus rezultatai nebuvo tokie spalvingi, esmingai didesnis derliaus prie-

das gautas iš dirvožemių patręštų kraikiniu galvijų mėšlu (2.00 t ha¯¹). Dirvožemiai patręšti 
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vienanarėmis NPK ir organiniu sapropeliu užaugino nežymius, bet patikimai didesnius  miežių 

šiaudų derliaus priedus (1.48 t ha¯¹ ir 1.32 t ha¯¹). 

 

3.1.1.2 pav. Ekologiškų organinių trąšų daromas poveikis vasarinių miežių grūdų ir šiaudų der-

liui Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje 

Figure 3.1.1.2. Influence of organic fertilizers application on spring barley grain and straw 

yield in Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

1000 grūdų masės pokyčiai buvo analogiški grūdų derliaus pokyčiams (3.1.1.3 pav.). Patręši-

mas mėšlo trąšomis skatino grūdų stambumą.  

 

3.1.1.3 pav. Skirtingai patręštų lizimetrų laukelių daromas poveikis vasarinių miežių 1000 

grūdų masei priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastuose išplautžemiuose 

Figure 3.1.1.3. Influence of the different kinds of ecological fertilizer in Spring barley 1000 

grain weight in Haplic Luvisol Sandy loam and Loamy sand soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 
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Nors organiniu sapropeliu patręšti laukeliai, priesmėlio paprastajame išplautžemyje, suformavo 

didžiausius kiekius produktyvių stiebų, subrandino didžiausią grūdų skaičių bei išaugino ilgiau-

sias varpas, bei 1000 grūdų mase, vertinant kokybinius rezultatus gauti, mažesni skaičiai lygi-

nant su kitomis eksperimente įterptomis trąšomis (3.1.1.1 pav.; 3.1.1.2 pav.; 3.1.1.3 pav.; 

3.1.1.1 lentelė). Galvijų kraikinio mėšlo patręšimas, priesmėlio paprastajame išplautžemyje ne-

turėjo įtakos didesniam produktyvių stiebų skaičiui, grūdų kiekiui varpoje bei varpos ilgiui, bet 

remiantis derliaus išeiga pastebima, kad patręšimas kraikiniu galvijų mėšlu skatina užauginti 

didesnį pasėlių derlių (Thomas et al., 2019). 

 

3.1.1.1 lentelė. Ekologiškų organinių trąšų įtaka vasarinių miežių grūdų ir šiaudų biometri-

niams rodikliams priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje 

Table 3.1.1.1. Influence of organic fertilizer on barley grain and straw biometric indicators 

after application in Haplic Luvisol Sandy loam and Loamy sand soil 

Tręšimo variantai 

Treatments 

Produktyvių 

stiebų skaičius 

(0.25m2) 

Productive stems 

amount in 

(0.25m2) 

Grūdų skaičius 

varpoje vnt. 

Grain ammount 

in spikes qty. 

Varpų ilgis 

(cm) 

Barleys spi-

kes length 

(cm) 

Priesmėlis paprastojo išplautžemio 

Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Kontrolė (be trąšų) 

Control(no fertilizer) 106.1±9 9.4±0.6 3.2±0.3 

NPK 118.3±20 10.2±1.9 3.7±0.5 

Organinis sapropelis 

Organic sapropel 121.1±36 13.4±3.6 3.7±0.9 

Kraikinis galvijų mėšlas 

Cattle manure 104.1±15 13.1±3.4 3.6±1.0 

Lengvai smėlingas priemolis paprastojo išplautžemio 

Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Kontrolė (be trąšų) 

Control(no fertilizer) 123.2±12 12.1±0.7 3.5±0.2 

NPK 105.1±8 12,2±1.1 4.0±0.3 

Organinis sapropelis 

Organic sapropel 114.0±16 13,7±2.0 3.7±0.4 

Kraikinis galvijų mėšlas 

Cattle manure 149.0±22 16,1±1.2 4.8±0.2 

±  - standartinė paklaida / ± standart error.   
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Skelbiamuose mokslinių eksperimentų darbuose pabrėžiama, kad trąšų efektyvumas labiau 

priklauso nuo meteorologinių sąlygų, trąšų junginių, dirvožemio struktūros ir tręšimo laiko (Ja-

nušauskaitė, 2014). Įterptos organinės trąšos, ypač kraikinis galvijų mėšlas ir organinis sapro-

pelis lengvos struktūros dirvožemiuose, yra puikus dirvožemio organinių medžiagų šaltinis 

(Bakšienė ir kt., 2013; Arslan et al., 2017). 

 

3.1.2. Bulvių derlius 

Vertinant bulvių derliaus rezultatus tenka paminėti meteorologines sąlygas 2017-ais ir 2019-ais 

metais, kurios buvo labai permainingos. 2017-ais metais iškritusių kritulių kiekis viršijo 900 

mm, o 2019-ais – 500 mm per hidrologinius metus. Nustatyta, kad 2017 metų stiebagumbių 

derlius gautas: paprastojo išplautžemio (Haplic Luvisol) priesmėlyje nuo 17.48 t ha-1 iki 26.50 

t ha-1, o lengvai smėlingame priemolyje nuo 23.21 t ha-1 iki 35.75 t ha-1 (3.1.2.1 pav.; 3.1.2.2 

pav.). Tuo tarpu 2019-ais metais bulvių gumbų derlius siekė priesmėlio paprastojo išplautže-

myje nuo 25.40 t ha-1 iki 30,98 t ha-1, o lengvai smėlingame priemolyje nuo 24.39 t ha-1 iki 

37.36 t ha-1 . Nors kritulių mažiausias kiekis buvo fiksuotas pavasarį ir vasarą bulvių gumbų 

formavimui dirvožemio drėgmės kiekio pakako užauginti pakankamai didelį derliaus priedą 

priesmėlio paprastojo išplautžemyje su vienanarėmis NPK (29.83 t ha¯¹) ir kraikiniu gavijų 

mėšlu (30.98 t ha¯¹), o lengvai smėlingame priemolyje su vienanarėmis NPK (37.36 t ha¯¹) 

trąšomis. 
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3.1.2.1 pav. Ekologiškų organinių trąšų įtaka bulvių gumbų derliui skirtingai augintais metais 

priesmėlio paprastojo išplautžemyje 

Figure 3.1.2.1. Influence of different vegetation year with different organic fertilizer on potato 

tubers yield in Haplic Luvisol Sandy loam soils 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

2017-ais metais bulvių stiebagumbių išauginto derliaus priedas buvo didesnis 18 - 51% pries-

mėlyje paprastojo išplautžemio ir 15 - 54% lengvai smėlingame priemolyje paprastojo išplaut-

žemio, lyginant su kontrole (3.1.2.1 pav.; 3.1.2.2 pav.). 2019-ais metais priesmėlyje paprastojo 

išplautžemio išauginto derliaus priedas gautas šiek tiek mažesnis nei 2017-ais, tai yra, 17 - 21 

%, o lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje didesnis nei 2017-ais, tai yra, 39 

- 53%. Pastebėta, kad organinių trąšų (organinio sapropelio, kraikinio galvijų mėšlo) įterpimas 

į dirvožemį paskatino gausesnį bulvių gumbų derėjimą. Temperatūros ir iškritusių kritulių kie-

kis nėra vienintelis derlių limituojantis veiksnys. Tikėtina, kad derliaus priedus lemia ir dirvo-

žemio savybė išlaikyti drėgmę (Stankevica et al., 2016).  

 

3.1.2.2 pav. Ekologiškų organinių trąšų įtaka bulvių gumbų derliui skirtingai augintais metais 

lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje  

Figure 3.1.2.2. Influence of different organic fertilizer on potato tubers yield in Haplic Luvisol 

Loamy sand soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

3.1.3. Sėjamųjų žirnių derlius 
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Žirnių auginimas yra labai svarbus žemės ūkyje, kuris ne tik užaugina didelės maistinės vertės 

derlių, bet ir pagerina dirvožemio derlingumą (Cieslarova ir kt., 2012; Jasem ir kt., 2015; Hus-

sien et al., 2019). Žirnių produktyvumui formuotis turi įtakos augalų veislė, ūkininkavimo prie-

monės, bei aplinkos sąlygos, aktyvios vegetacijos metu (Kadžiulienė et al., 2011; Pandey et al., 

2017).  

Apžvelgiant derliaus rezultatus priesmėlio paprastajame išplautžemyje, fiksuotas apie 0.7-0.8 

kartus didesnis virkščių derlius, lyginant su grūdų derliumi. Žymesniam virkščių derliaus prie-

dui formuotis teigiamą, bet ne esminę įtaką turėjo patręšimas organiniu sapropeliu (2.86 t ha-1) 

ir kraikiniu galvijų mėšlu (2.85 t ha-1) (3.1.3.1 pav.). Grūdų derlius, priesmėlio paprastajame 

išplautžemyje, buvo sąlyginai panašus su visomis įterptomis trąšomis (1.96 – 2.17 t ha-1). Di-

desnis grūdų derliaus padidėjimas fiksuojamas kraikiniu galvijų mėšlu patręštuose laukeliuose 

(2.17 t ha-1). Vienanarėmis NPK trąšomis tręštuose laukeliuose grūdų derliaus priedas nežymus 

(1.99 t ha-1), šiek tiek didesnis nei kontroliniuose laukeliuose (be trąšų) (1.96 t ha-1) (3.1.3.1 

pav.).  

 

3.1.3.1 pav. Priesmėlio paprastajame išplautžemyje gauto žirnių grūdų ir žirnių virkščių derlius 

skirtingai tręštuose laukeliuose 

Figure 3.1.3.1. The yield of pea grain, straws in differently fertilized fields obtained in Haplic 

Luvisol Sandy loam soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastuose išplautžemiuose augintų žirnių derliaus rezultatai 

gauti didesni nei paprastojo išplautžemio priesmėlyje, o visos įterptos ekologiškos organinės 

trąšos didino virkščių derlių. Didžiausi priedai fiksuojami patręšus dirvožemius organiniu sap-

ropeliu (2.72 t ha-1). Įterptos ekologiškos organinės trąšos neturėjo didelės įtakos žirnių grūdų 

derliaus priedui formuoti (3.1.3.2 pav.). 
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3.1.3.2 pav. Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje gautas žirnių grūdų ir žir-

nių virkščių derlius skirtingai tręštuose laukeliuose 

Figure 3.1.3.2. The yield of peas grain, straws in differently fertilized fields obtained in Haplic 

Luvisol Loamy sand soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Nors vienanarės NPK trąšos buvo įterpiamos kiekvienais metais prieš augalų sėją/sodinimą, 

esmingai didesnio žirnių grūdų derliaus, dviejų tipų dirvožemiuose, neužaugino. Ppriesmėlio 

paprastojo išplautžemyje grūdų derlius gautas mažesnis nei kontrolėje (be trąšų). Mokslininkų 

darbuose yra aptinkama diskusija apie derliaus priedo tiesioginę priklausomybę nuo vyraujan-

čių meteorologinių sąlygų žydėjimo metu. Skelbiamuose darbuose autoriai pabrėžia, kad di-

džiausias derlius išauga būtent tuomet, kai pradedant žydėti augalai gauna pakankamai drėgmės 

bei šilumos. Nesant, galima netekti didelės dalies derliaus (Malhotra, 2017; Nemeskéri et al., 

2018; Nemeskéri et al., 2019; Mohapatra et al., 2020).  

 

3.2. Elementų sukaupimas užaugintos produkcijos derliuje 

3.2.1. Miežių derliuje 

Vasarinių miežių grūdų ir šiaudų derliuose buvo nustatyti azoto, fosforo, kalio, kalcio ir magnio 

elementų sukaupti kiekiai.  

Esmingai didžiausi (P≤0.05) derliuje sukaupto suminio azoto kiekiai apskaičiuoti su įterptu or-

ganiniu sapropeliu: priesmėlio – 2.25% ir engvai smėlingo priemolio paprastuose išplautže-

miuose – 1.93%. Miežių grūdų derliaus rezultatai, aptarti ankstesniajame skyriuje parodė, kad 

dirvožemio papildymas kraikinis galvijų mėšlas paskatina kiekybinį derliaus priedą, o vertinant 
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pagal kokybinius rodiklius, nustatytas organinio sapropelio pranašumas sukaupiant didesnį su-

minio azoto, fosforo (priesmėlio paprastajame išplautžemyje – 0.49%; lengvai smėlingo prie-

molio paprastajame išplautžemyje – 0.51%) ir kalcio (priesmėlio paprastajame išplautžemyje – 

0.041%; lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje – 0.041%) kiekius grūdų der-

liuje (3.2.1.1 lentelė). 

Ekologiškos organinės trąšos skirtingo tipo dirvožemiuose darė skirtingą įtaką kalio elementų 

susikaupimui: priesmėlio paprastojo išplautžemio visos trąšos mažino jo susikaupimo kiekį, o 

lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje mažino tik kraikiniu galvijų mėšlu pat-

ręšti lizimetrų laukeliai (0.52%), su kitomis ekologiškomis organinėmis trąšomis kalio kaupi-

mas buvo santykinai didesnis (3.2.1.1 lentelė). Magnio sukaupimas grūdų derliuje nebuvo es-

minis su visomis įterptomis trąšomis, sukauptų elementų mažesnis kiekis fiksuotas su vienana-

rėmis NPK (0.13%) ir organiniu sapropeliu (0.137%) trąšomis priesmėlio paprastojo išplautže-

mio, o lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje magnio sukaupimui neigiamą 

įtaką turėjo kraikinio galvijų mėšlo patręšimas (3.2.1.1 lentelė). 

 

3.2.1.1 lentelė. Ekologinių trąšų veikimas grūdų derliaus cheminiai sudėčiai  

Table 3.2.1.1. Content of nutrients accumulation in spring barley grain yield  

  

Grūdų cheminė sudėtis derliuje 

Grain chemical composition in yield 

Variantai Treat-

ments 

Azotas  

Total nitro-

gen 

Fosforas  

Phosphorus 

Kalis Po-

tassium 

Kalcis 

Calcium 

Magnis 

Magnesium 

% 

Priesmėlio paprastasis išplautžemis 

Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Kontrolė (be trąšų) 

Control (no fertili-

zers) 

1.85 a 0.47 ab 0.56 b 0.039 ab 0.14 ab 

NPK 2.01 a 0.45 ab 0.55 ab 0.039 ab 0.13 ab 

Organinis sapropelis 

Organic sapropel 
2.24 b 0.49 b 0.56 ab 0.039 b 0.13 ab 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

1.85 a 0.48 ab 0.54 ab 0.039 ab 0,14 b 

  

Lengvai smėlingo priemolio paprastas išplautžemis 

 Haplic Luvisol Loamy sand soil 
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Kontrolė (be trąšų) 

Control (no fertili-

zers) 

1.73 a 0.52 b 0.53 ab 0.032 a 0.14 c 

NPK 1.82 b 0.48 ab 0.53ab 0.033 a 0.14 bc 

Organinis sapropelis 

Organic sapropel 
1.93 c 0.51 ab 0.54 b 0.039 b 0.14 bc 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

1.79 ab 0.49 ab 0.52 ab 0.034 a 0.13 a 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Miežių šiaudų derliuje sukauptas mineralinės mitybos elementų kiekis nebuvo esminis, daugu-

moje gautų rezultatų elementų sukaupimui ekologinės-organinės trąšos darė nežymią įtaką arba 

mažino elementų kaupimąsi. Organiniu sapropeliu tręšti dirvožemiai sukaupė didžiausią azoto 

kiekį derliuje priesmėlio paprastame išplautžemyje (0.88%), o lengvai smėlingo priemolio pap-

rastajame išplautžemyje visos ekologinės-organinės trąšos mažino (3.2.1.2 lentelė). Lengvai 

smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje nustatytas mažesnis sukaupto fosforo kiekis 

derliuje su visomis įterptomis trąšomis, lyginant su kontrole abiejuose dirvožemiuose. Kalio 

kiekį šiauduose didino organinio sapropelio patręšimas (priesmėlio paprastasis išplautžemis – 

0.87%; lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje – 0.92%). 

 

3.2.1.2 lentelė. Ekologiniškų organinių trąšų veikimas šiaudų derliaus cheminei sudėčiai pries-

mėlio paprastajame išplautžemyje ir lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje 

Table 3.2.1.2. Content of nutrients accumulation in spring barley straw yield in Haplic Luvisol 

Sandy loam and Loamy sand soil 

Variantai  

Treatments 

Vasarinių miežių šiaudų cheminė sudėtis derliuje 

Spring barley straw chemical composition in yield 

Azotas 

Total nitrogen 

Fosforas 

Phosphorus 

Kalis Po-

tassium 

Kalcis Cal-

cium 

Magnis Mag-

nesium 

 % 

  
Priesmėlio paprastasis išplautžemis 

Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Kontrolė (be trąšų) 

Control (no fertili-

zers) 

0.62 a 0.33 b 0.83 abc 0.24 ab 0.09 abc 

NPK 0.62 a 0.06 ab 0.77 a 0.26 b 0.10 abc 

Organinis saprope-

lis 

Organic sapropel 

0.88 b 0.11 ab 0.87 c 0.25 ab 0.09 a 
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Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

0.58 a 0.07 ab 0.76 a 0.23 ab 0.11 c 

  
Lengvai smėlingo priemolio paprastojo išplautžemis 

 Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Kontrolė (be trąšų) 

Control (no fertili-

zers) 

0.56 bc 0.09c 0.85 ab 0.25 bc 0.09 abc 

NPK 0.56 c 0.06 a 0.81 ab 0.25 bc 0.10 c 

Organinis saprope-

lis 

Organic sapropel 

0.51 abc 0.08 b 0.92 b 0.26 c 0.09 abc 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

0.44 a 0.06 a 0.84 ab 0.20 a 0.09 a 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

3.2.2. Bulvių gumbų derliuje 2017-ais ir 2019-ais metais 

Ryškesnis ekologinių trąšų poveikis, bulvių gumbų derliuje, išskiriamas įterpus kraikinį galvijų 

mėšlą, kuris turėjo nežymią, bet teigiamą įtaką suminio azoto ir kalio sukaupimui, priesmėlio 

paprastojo išplautžemis abiejais metais (N: 2017 – 0.26%, 2019 – 0.27%; K: 2017 – 0.47%, 2019 

– 2.64%) (3.2.2.1 lentelė). 2019-ais metais sukauptų derliuje fosforo (nuo 0.053 iki 0.32%) ir 

kalio (nuo 0.39 iki 2.64%) kiekiai fiksuoti dvigubai didesni. Fosforo ir kalio sukaupimas bulvių 

gumbuose priklausė ne tik nuo įterptų trąšų veikimo bet ir nuo meteorologinių sąlygų. Esant 

mažesnei dirvožemio drėgmei, makroelementų sukauptas kiekis derliuje aptinkamas didesnis 

(KatKat et al., 2009; Mazetti et al., 2015; Obidiegwu et al., 2015; Leonel et al., 2017).  

 

3.2.2.1 lentelė Ekologiškų organinių trąšų veikimas bulvių gumbų cheminiai sudėčiai priesmė-

lio paprastajame išplautžemyje  

Table 3.2.2.1. Content of nutrients accumulation in potato tubers yield in Haplic Luvisol Sandy 

loam soil 

 

Metai 

Year 

Azotas Nitrogen Fosforas Phosphorus Kalis Potassium 

% 

2
0
1
7
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
9
 

Kontrolė (be trąšų) 

Control(no fertili-

zer) 

0.25 ab 0.24 ab 0.054 a 0.34 ab 0.39 a 2.42 a 

NPK 0.26 ab 0.26 ab 0.053 a 0.32 ab 0.39 a 2.39 a 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11540-019-09431-2#ref-CR87
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Organinis saprope-

lis 

Organic sapropel 

0.25 ab 0.26 ab 0.056 a 0.35 b 0.39 a 2.55 abc 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

0.26 b 0.27 b 0.065 b 0.34 ab 0.47 b 2.64 c 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje azoto bei kalio kiekius sukaupti ska-

tino įterptos vienanarės NPK trąšos tiek 2017-ais (N – 0.26%; K – 0.48%), tiek ir 2019-ais 

metais (N – 0.26%; K – 2.85%). 2017-ais organiniu sapropeliu patręšti lizimetrų laukeliai su-

kaupė didžiausią fosforo kiekį bulvių gumbų derliuje (0.068%), o 2019-ais nustatytas visų skir-

tingai įterptų ekologinių-organinių trąšų neigiamas poveikis fosforo sukaupimui (3.2.2.2 len-

telė). 

 

3.2.2.2 lentelė Ekologiškų organinių trąšų veikimas bulvių gumbų cheminiai sudėčiai priesmė-

lio paprastojo išplautžemio 

Table 3.2.2.2. Content of nutrients accumulation on potato tubers yield in Haplic Luvisol 

Loamy sand soil 

  Azotas Nitrogen Fosforas Phosphorus Kalis Potassium 

  % 

Metai 

Year 

2
0
1
7
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
9
 

2
0
1
7
 

2
0
1
9
 

Kontrolė (be trąšų)  

Control (no fertilizer) 
0.24 abc 0.23 abc 0.06 ab 0.35 b 0.44 ab 2.32 a 

NPK 0.26 c 0.25 c 0.067 ab 0.30 ab 0.47 ab 2.85 c 

Organinis sapropelis 

Organic sapropel 
0.24 abc 0.23 abc 0.067 b 0.31 ab 0.47 b 2.67 bc 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

0.21 a 0.21 a 0.065 ab 0.30 ab 0.46 ab 2.66 bc 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Mokslininkai pabrėžia, kad krakmolo kiekis bulvių gumbuose turi labai didelį priklausomumą 

nuo vyraujančių meteorologinių sąlygų augalų augimo metu. Esant mažesnei dirvožemio 
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drėgmei, krakmolo sukaupiamas kiekis derliuje gali žymiai padidėti (Obidiegwu et al., 2015; 

Leonel et al., 2017; Zhu and Guo, 2017). Stebint 3.2.2.1 pav. pateiktus rezultatus ir žinant, kad 

2019-ieji buvo labai permainingi iškritusių kritulių kiekiu, galima būtų teigti meteorologinių 

sąlygų glaudžias sąsajas su sukaupto krakmolo kiekiu. O, taip pat, mokslininkų pateiktose iš-

vadose yra minima apie sukaupto fosforo teigiamą poveikį krakmolo susikaupimui stiebagum-

biuose. Padidėjęs P kiekis palankiai veikia krakmolo sukaupimo kiekiui (Xu et al., 2017; Ar-

tyszak, 2018).  

Žvelgiant atskirais metais krakmolo sukaupimas derliuje nebuvo esminis nei su viena įterpta 

ekologiška organinė trąša. 2017-ais priesmėlio paprastojo išplautžemyje fiksuojamas kraikinio 

galvijų mėšlo (14.3%), o lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje vienanarių 

NPK (14.6%) trąšų nežymus teigiamas poveikis Tuo tarpu 2019-ais metais atvirkščiai: pries-

mėlio paprastajame išplautžemyje krakmolo sukaupimą skatino įterptos vienanarės NPK trąšos 

(19.3%), o lengvai smėlingo priemolio paprastojo išplautžemio – kraikinis galvijų mėšlas 

(19.2%). 

 

3.2.2.1 pav. Krakmolo sukaupimas derliuje dviejų tipų dirvožemiuose 2017ais ir 2019-ais me-

tais priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastuose išplautžemiuose 

Figure 3.2.2.1. Starch accumulation in potato tubers yield during 2017 and 2019 growing year 

in Haplic Luvisol Sandy loam and Loamy sand soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Nitratų sukauptas kiekis bulvių gumbuose 2017-ais metais nebuvo reikšmingai didelis. Abiejų 

tipų dirvožemiuose, nustatyta, kad visos įterptos ekologinės-organinės trąšos nežymiai didino 

nitratų susikaupimą (3.2.2.2 pav.). 2019-ais metais stiebagumbiuose sukauptų nitratų kiekiai 
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buvo labai skirtingi, bendrąją prasme, priesmėlio paprastajame išplautžemyje matome trąšų es-

minį neigiamą, o lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje teigiamą poveikį nit-

ratų susikaupimu. Priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje, 2019-

ais metais, mažiausi susikaupę nitratų kiekiai nustatyti iš kraikiniu galvijų mėšlu (25.00 mg kg¯¹ 

ir 32.30 mg kg¯¹) patręštų dirvožemių (3.2.2.2 pav.). Lengvai smėlingo priemolio paprastajame 

išplautžemyje nitratų susikaupimui reikšmingas buvo organinio sapropelio (62.5 mg kg¯¹) pat-

ręšimas, kuris gerokai didino NO3 sukaupiamą kiekį stiebagumbiuose (3.2.2.2 pav.). 

 

3.2.2.2 pav. Ekologiškų organinių  trąšų poveikis sukaupto nitratų kiekiui bulvių gumbuose 

priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje  

Figure 3.2.2.2. Content of nitrates accumulation in potato tubers in Haplic Luvisol Sandy loam 

and Loamy sand soil  

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

3.2.3. Sėjamųjų žirnių derliuje 

Augintų sėjamųjų žirnių grūdų derliuje sukauptų elementų kiekius skirtingos ekologiškos orga-

ninės trąšos veikė nevienodai. Priesmėlio paprastajame išplautžemyje visos ekologinės-organi-

nės trąšos skatino didesnius mineralinės mitybos elementų sukaupimus grūduose, o lengvai 

smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje dauguma ekologinių trąšų slopino, lyginant su 

kontrole (be trąšų) (3.2.3.1 lentelė).  

Presmėlio paprastajame išplautžemyje kraikinio galvijų mėšlo įterpimas turėjo didelę įtaką mi-

neralinės mitybos elementų sukaupimui grūdų derliuje: esmingai gausus sukaupto azoto 

(4.88%) bei kalio (1.31%) kiekis (P≤0.05), bei didesnis – fosforo (0.57%) ir magnio (0.17%) 

kiekis, lyginant su kitomis įterptomis trąšomis. Kalcio (0.19%) didesniam kiekiui derliuje su-

kaupti teigiamos įtakos turėjo vienanarių NPK trąšų įterpimas (3.2.3.1 lentelė). 

ab
c

ab

a

b

abc

ab ab
ab

a

ab

c

ab

a

b

b

0

10

20

30

40

50

60

70

2017 2019 2017 2019

Paprastojo išplautžemio priesmėlis Paprastojo išplautžemio smėlingai
lengvas priemolis

mg kg¯¹

Kontrolė (be trąšų)

NPK

Organinis sapropelis

Kraikinis galvijų
mėšlas

Control (no fertilizer)

Organic sapropel

Cattle manure
Haplic Luvisol Sandy loam soil Haplic Luvisol Loamy sand soil



56 
 

Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje, žirnių grūdų derliuje, didesnis fosforo 

(0.52%) sukauptas kiekis nustatytas patręšus vienanarėmis NPK trąšomis, o magnio (0.16%) – 

kraikiniu galvijų mėšlu. Kitų elementų sukaupimui derliuje, įterptos trąšos, neturėjo įtakos arba 

turėjo tendenciją mažinti (3.2.3.1. lentelė) 

 

3.2.3.1. lentelė. Ekologiškų organinių trąšų poveikis sukauptų elementų kiekiui žirnių derliuje 

priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje 

Table 3.2.3.1. Content of nutrients accumulation in pea yield in Haplic Luvisol Sandy loam and 

Loamy sand soil 

Variantai  

Treatments 

Azotas 

Nitrogen 

Fosforas 

Phosphorus 

Kalis Po-

tassium 

Kalcis 

Calcium 

Magnis 

Magnesium 

% 

Priesmėlio paprastasis išplautžemis 

Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Kontrolė (be trąšų) 

Control (no fertilizer) 
4.62a a 0.49 a 1.09 a 0.15 ab 0.16 a 

NPK 4.67 d 0.55 bc 1.29 b 0.19 b 0.16 abc 

Organinis saprope-

lis 

Organic sapropel 

4.83 c 0.56 bc 1.23 b 0.11 ab 0.16 abc 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

4.88 c 0.57 c 1.31 c 0.11 ab 0.17 c 

Lengvai smėlingo priemolio paprastasis išplautžemis 
 Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Kontrolė (be trąšų) 

Control (no fertilizer) 
4.63 b 0.51 ab 1.25 b 0.10 b 0.15 abc 

NPK 4.57 ab 0.52 b 1.22 ab 0.09 a 0.15 abc 

Organinis saprope-

lis 

Organic sapropel 

4.56 ab 0.51 ab 1.21 ab 0.09 a 0.14 a 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

4.54 ab 0.51 ab 1.23 ab 0.09 a 0.16 c 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Apibendrinimas. Miežių grūdų derliuje elementų sukaupimui didesnę įtaką turėjo organinio 

sapropelio patręšimas, kuris didino azoto, fosforo kalio ir kalcio kiekius, dviejų tipų dirvo-

žemiuose. Magnio sukaupimas grūdų derliuje nebuvo esminis su visomis įterptomis ekologiš-

komis organinėmis trąšomis, didesnis kiekis fiksuotas kraikiniu galvijų mėšlo patręšimu, pries-
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mėlio paprastojo išplautžemio, o lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje mag-

nio sukaupimui mėšlo patręšimas darė neigiamą įtaką. Miežių šiaudų derliuje ekologinių trąšų 

veikimas beveik neskatino elementų sukaupimo. Priesmėlio paprastajame išplautžemyje fik-

suojama vienanarių NPK trąšų teigiama įtaka kalcio, organinio sapropelio - azoto ir kalio, gal-

vijų kraikinio mėšlo – magnio sukaupimui. lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplaut-

žemyje didesnius magnio kiekius sukaupė vienanarės NPK trąšos, o kalio ir kalcio didesniam 

sukaupimui turėjo įtakos dirvožemiai patręšti organiniu sapropeliu. 

Bulvių gumbuose auginimo metais elementų sukaupimą stiebagumbiuose teigiamai veikė pries-

mėlio paprastajame išplautžemyje įterptos vienanarės NPK ir lengvai smėlingo priemolio pap-

rastajame išplautžemyje galvijų kraikinis mėšlas. Lizimetrų laukelių patręšimas organiniu sap-

ropeliu įtakojo tik fosforo didesnį susikaupimą lengvai smėlingo priemolio paprastajame išp-

lautžemyje 2017-ais metais, ir priesmėlio paprastame išplautžemyje 2019-ais metais. Nitratų 

sukauptas kiekis bulvių gumbuose 2017-ais metais nebuvo reikšmingai didelis. Abiejuose dir-

vožemiuose nustatyta, kad visos įterptos ekologinės-organinės trąšos nežymiai didino nitratų 

susikaupimą. 2019-ais metais stiebagumbiuose sukauptų nitratų kiekius priesmėlio paprasta-

jame išplaužemyje įterptos ekologiškos organinės trąšos mažino, lengvai smėlingo priemolio 

paprastajame išplautžemyje esminį nitratų sukaupimo kiekį didino organinio sapropelio trąšos. 

Trečiais tyrimų metais augintų sėjamųjų žirnių grūduose sukauptų medžiagų kiekius nevienodai 

veikė skirtingai patręšti lizimetrų laukeliai. Priesmėlio paprastajame išplautžemyje visos eko-

logiškos organinės trąšos skatino didesnį maistinių medžiagų sukaupimą, o lengvai smėlingo 

priemolio paprastajame išplautžemyje dauguma ekologiškų organinių trąšų slopino maistinių 

medžiagų susikaupimą, lyginant su kontrole (be trąšų). 

 

3.3. Augalų energetinė apykaita 

Augalų derliuje mes aptinkame vis skirtingą cheminę sudėtį, tad ekologinė ir ūkinė derliaus 

vertė skiriasi tai pat. Tam, kad tikslingai apjungtume ir įvertintume keturių eksperimento metų 

tikslingesnį derliaus dydį buvo paskaičiuota derliaus – apykaitos energija (AE). Derliaus ener-

getinio įvertinimo skaičiavimo metodus straipsnyje yra aptarę Jankauskas ir kt. (2000), kuriame 

buvo kalbama, kad siekiant suvienodinti derlių rekomenduotina produkcijoje jį išreikšti ener-

gijos vienetais kas leistų bendrai apžvelgti išnešamos energijos kiekį kiekvienais metais.  

Apykaitos (AE) energijų sukaupimas augalų derliuje per visus keturis eksperimento metus buvo 

nevienodas. Priesmėlio paprastajame išplautžemyje didžiausias išneštas energijos kiekis nusta-

tytas bulvių stiebagumbių derliuje, kuris siekė 2017-ais metais 223 – 338 MJ ha¯¹, o 2019-ais 

256 – 395 MJ ha¯¹. Galima būtų pabrėžti meteorologinių sąlygų nevienodumą, kurį aptarėme 
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kalbėdami apie bulvių derlių (3.1.2. skyrius), sukauptas didesnis elementų kiekis stiebagum-

biuose 2017-ais ir 2019-ais metais analogiškai leido sukaupti didesnį kiekį energijos (3.3.1 

pav.). Sukaupta apykaitos energija (AE) derliuje 2017-ais metais turėjo tendencija esmingai 

didinti visos skirtingos ekologiškos organinės trąšos. 2019-ais metais bulvių derliuje sukauptam 

energijos kiekiui esminės teigiamos įtakos turėjo NPK (380 MJ ha¯¹) ir kraikinio galvijų mėšlo 

(395 MJ ha¯¹) patręšimas, lyginant su organiniu sapropeliu (256 MJ ha¯¹) ir kontrole (be trąšų) 

(3.3.1 pav.). Įvertinant dviejų metų bulvių derliaus apykaitos energijos sukauptą kiekį derliuje, 

nustatyta, kad tręšimas kraikiniu galvijų mėšlu buvo energetiškai vertingesni. 

Pirmais eksperimento metais augintų miežių grūdų derliuje sukauptas energijos kiekis buvo 10 

– 22 kartus mažesnis, lyginant su bulvių derliumi, bet pirmais trąšų įterpimo metais matomas 

kraikinio galvijų mėšlo teigiamas poveikis sukaupti didžiausią apykaitos energijos kiekį (40 MJ 

ha¯¹). 

Apžvelgiant žirnių derliuje sukauptos energijos kiekį fiksuojame didžiausią teigiamą organinio 

sapropelio (49 MJ ha¯¹) tendenciją (3.3.1 pav.). Organinio sapropelio patręšti dirvožemiai u-

žaugino didžiausią, bet paklaidos ribose, žirnių virkščių derlių ir jame sukaupė didžiausią apy-

kaitos energijos kiekį (49 MJ ha¯¹). 

Per ketverius ekologiškų organinių trąšų veikimo metus priesmėlio paprastajame išplautžemyje 

patikimai efektyviai veikė visos įterptos ekologiškos orgninės trąšos, didesnį sukauptą energi-

jos kiekį generavo kraikiniu galvijų mėšlu tręšti laukeliai. Energetinių vienetų derlius siekė 586 

– 778 MJ ha¯¹ (3.3.1 pav.). Lyginant rezultatus tarp atskirų tręšimo variantų, pastebėta, kad po 

kraikinio galvijų mėšlo efektyvesnis buvo organinio sapropelio dirvožemių patręšimai, kurie 

augalų derliuose sukaupė 692 MJ ha¯¹ apykaitinės energijos (3.3.1 pav.). 
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3.3.1 pav. Priesmėlio paprastajame išplautžemyje augintų augalų derliuje sukauptos energijos 

kiekis 

Figure 3.3.1. The energy metabolism content in the production of different crops in Haplic 

Luvisol Sandy loam soil 

Pastaba: Reikšmės, esmingai skiriasi esant 95% tikimybės lygiui (P<0.05). 

Note. The difference, between the values, shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05). 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje sukaupta augalų derliaus apykaitos 

energija, eksperimento metais, stipriai teigiamai veikė dirvožemiuose įterptas kraikinis galvijų 

mėšlas (miežių grūdų – 47 MJ ha¯¹, miežių šiaudų – 14 MJ ha¯¹, bulvių gumbų – 455 MJ ha¯¹, 

žirnių grūdų – 33 Mj ha¯¹), kuris skatino didesnį energijos sukaupimo kiekį derliuje. Paskutinių 

eksperimento metų augintų bulvių stiebagumbių derliuje apykaitos energijos kiekis turėjo ten-

denciją didėti paklaidos ribose dirvožemiuose tręštuose vienanarėmis NPK (476 MJ ha¯¹) trą-

šomis (3.3.2 pav.). 

Nustatyta, kad per ketverius ekologiškų organinių trąšų veikimo metus, lengvai smėlingo prie-

molio paprastajame išplautžemyje, efektyviausiai veikė tręšimui naudojamas kraikinis galvijų 

mėšlas, kuris derliuje sukaupė 969 MJ ha¯¹ energetinės vertės (3.3.2 pav.). Organiniu sapropeliu 

tręšti dirvožemiai pasižymėjo puikiu efektyvumu, po kraikinio galvijų mėšlo, per keturis eks-

perimeto metus, augalų derliuose, sukaupė 907 MJ ha¯¹ energetinės vertės. 
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3.3.2 pav. Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje augintų augalų derliuje su-

kauptos energijos  kiekis 

Figure 3.3.2. The energy metabolism content in the production of different crops in Haplic 

Luvisol Loamy sand soil 

Pastaba: Reikšmės, esmingai skiriasi esant 95% tikimybės lygiui (P<0.05). 

Note. The difference, between the values, shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05). 

 

Nustatyta, kad per ketverius ekologiškų organinių trąšų veikimo metus priesmėlio ir lengvai 

smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje efektyviausiai veikė tręšimui naudojama 60 t 

ha-1 galvijų kraikinio mėšlo norma. Energetinių vienetų derlius siekė 663 ir 969 MJ ha-1. 

Lyginant rezultatus tarp atskirų tręšimo variantų, pastebėta, kad priesmėlyje ir lengvai smėlingo 

priemolio paprastajame išplautžemyje efektyvesnis veikimas sukaupiant didesnę apykaitos e-

nergiją augalų derliuje buvo kraikinis galvijų mėšlas, kurių patręšti laukeliai sukaupė 778 MJ 

ha-1 ir 969 MJ ha-1. 

Apibendrinimas. Gauti rezutatai parodė, kad dirdelę teigiamą įtaką derliaus formavimui turėjo 

kraikiniu galvijų mėšlu patręšti laukeliai, kuriuose miežių grūdų, prekinių bulvių gumbų, sėja-

mųjų žirnių sėklų derliai didžiausi. Priesmėlyje ir lengvai smėlingo priemolio paprastuose išp-

lautžemiuose matomas teigiamas organinio sapropelio veikimas, juo patręšus, žemės ūkio au-

galų derlius buvo kiek mažesnis, palyginus su kraikinio galvijų mėšlo veikimu, tačiau gerokai 

didesnis nei vienanarių NPK trąšų (Provita, fosforitmilčiai, kalio magnezija). Pavieniais atve-

jais vienanarių NPK trąšų teigiamas efektyvumas derliui buvo fiksuotas 2019 metais, bulvių 

augimo metu lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje. 

Apykaitos energijos sukaupimui didžiausią teigiamą įtaką turėjo dirvožemiai tręšti kraikiniu 

galvijų mėšlu priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastuose išplautžemiuose. 

 

3.4. Ekologiškų organinių trąšų įtaka NPK balansui  

Augalų maistinių medžiagų balansas daugiausia priklauso nuo žemės ūkio augalų derlingumo, 

kuris tvaraus ūkininkavimo sistemoje yra mažesnis nei intensyvaus. Tai taip pat priklauso nuo 

dirvožemio sudėties ir oro sąlygų vegetacijos laikotarpiu (Rajawat, 2019; Zhang ir kt., 2018).  

Įvertinus maistinių medžiagų sunaudojimą po keturių metų vykdyto eksperimento, nustatyta, 

kad azoto nuostoliai didžiausi kraikiniu galvijų mėšlu tręštuose lizimetrų laukeliuose (-142.7 

kg ha¯¹), lyginant su kitomis trąšomis. Tenka paminėti, jog didesnis derlius lemia ir didesnį 

maistinių medžiagų išnešimo iš dirvožemio (Pekarskas, 2012; Wood et al., 2018). NPK ir or-

ganiniu sapropeliu patręštuose lizimetrų laukeliuose azoto įsisavinimas buvo didelis, tai, davė 
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neigiamą N balansą. Nors kraikiniu galvijų mėšlu tręštuose dirvožemiuose fiksuotas didžiausias 

derlius, kuris išnešė didžiausią azoto kiekį, išplovimo nuostoliai tai pat fiksuojami didesni (44.2 

kg ha¯¹), lyginant su skirtingai patręštais dirvožemiais (3.4.1 lentelė). 

 

3.4.1 lentelė. Azoto balansas tręšiant eklogiškomis organinėmis trąšomis po keturių metų 

rotacijos, priesmėlio paprastame išplautžemyje 

Table 3.4.1. The nitrogen balance in organic fertilized soils after four year crop rotation in 

Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Azoto balansas dirvožemyje kg ha¯¹ 

Nitrogen balance in the soil kg ha¯¹ 

Tręšimo variantai/Treatments 

Kontrolė (be 

trąšų) 

Control (no 

fertilizer) 

NPK Organinis 

Sapropelis 

Organic 

Sapropel 

Kraikinis 

galvijų 

mėšlas 

Cattle Ma-

nure 

Įnešta į dirvožemį 

kg ha¯¹ 

Input in the soil kg 

ha¯¹ 

Su trąšomis 

With fertilizers 

- 170 170 171 

Su sėklomis 

With seeds 

32.9 32.9 32.9 32.9 

Iš viso/Total 32.9 202.9 202.9 203.9 

Išnešta iš dirvo-

žemio kg ha¯¹ 

Taken from the soil 

kg ha¯¹ 

Su derliumi 

With harvest 

212.9 257.7 239.4 302.4 

Išsiplovė  

Leached 

44.7 39.0 40.1 44.2 

Viso/Total 257.6 296.7 279.5 346.6 

Balansas   Balance -224.7 -93.8 -76.6 -142.7 

Kompensavimo koeficentas % 

Compensation coefficient % 
13 73 73 59 

 

Fosforo apykaitoje, po keturių eksperimento metų, fiksuojamas didžiausias įterpiamas į dirvo-

žemį kiekis su vienanarėmis NPK trąšomis, bet reikšmingesnis fosforo kiekis buvo naudojamas 

derliui formuoti. Kadangi fosforitmilčiai, kuriais yra tręšiami dirvožemiai mažai tirpūs ir ilgo 

veikimo (Pekarskas, 2012; Helal ir kt., 2019) galima būtu rekomenduoti fosforo trąšas išberti 

rečiau nei kiekvienais metais. 

Mažiausias įterptas fosforo kiekis buvo su kraikiniu galvijų mėšlu (10.80 kg ha¯¹), o jo sunau-

dojamas kiekis buvo didžiausias, lyginant su kitais skirtingais patręšimais, kas ateityje galėtų 

lemti dirvožemyje sukaupto fosforo mažėjimą (3.4.2 lentelė) 
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Rezultatai rodo, kad fosforo kaip elemento derliaus formavimui pakako dirvožemius tręšiant 

organiniu sapropeliu ir vienanarėmis NPK trąšomis, galvijų kraikiniu mėšlu tręšti dirvožemiai 

neužtikrino teigiamo balanso. 

 

3.4.2 lentelė. Fosforo balansas tręšiant ekologiškomis organinėmis trąšomis po keturių metų 

rotacijos, lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje 

Table 3.4.2. The phosphorus balance in organic fertilized soils after four year crop rotation in 

Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Fosforo balansas dirvožemyje kg 

ha¯¹ 

Phosphorus balance in the soil kg 

ha¯¹ 

Tręšimo variantai/Treatments 

Kontrolė (be 

trąšų) 

Control (no 

fertilizer) 

NPK Organinis 

Sapropelis 

Organic Sap-

ropel 

Kraiki-

nis gal-

vijų 

mėšlas 

Cattle 

Manure 

Įnešta į dirvožemį 

kg ha¯¹ 

Input in the soil kg 

ha¯¹ 

Su trąšomis 

With fertilizers 

- 220.0 51.0 10.8 

Su sėklomis 

With seeds 

48.8 48.4 48.4 48.4 

Viso/Total 48.4 268.4 99.4 59.2 

Išnešta iš dirvo-

žemio kg ha¯¹ 

Taken from the soil 

kg ha¯¹ 

Su derliumi 

With harvest 

39.6 44.9 42.9 61.0 

Išsiplovė  

Leached 

0.15 0.17 0.14 0.14 

Viso/Total 39.8 45.1 43.0 61.1 

Balansas   Balance 8.6 223.3 56.4 -1.9 

Kompensavimo koeficentas % 

Compensation coefficient % 
123 595 231 96 

 

Kalio didžiausi kiekiai, įterpti su vienanarėmis NPK trąšomis (220.0 kg ha¯¹), leido po ketu-

rių metų sėjomainos išlaikyti teigiamą elementų balansą (7.0 kg ha¯¹) (3.4.3 lentelė). Galima 

būtu teigti, kad pasirinkta trąšų norma yra optimali išlaikant teigiamą kalio balansą dirvo-

žemyje. Didžiausi produkcijoje sukaupti kiekiai buvo nustatyti auginant bulves, o ypatingai 

2019-ais sausringais metais, laukeliuose, tręštuose organiniu sapropeliu ir kraikiniu galvijų 

mėšlu, kas ir lėmė didelį elementų įsisavinimą bei neigiamą balansą (3.4.3 lentelė). 
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3.4.3 lentelė. Kalio balansas tręšiant ekologiškomis organinėmis trąšomis po keturių metų 

rotacijos, priesmėlio paprastame išplautžemyje 

Table 3.4.3. The potassium balance in organic fertilized soils after four year crop rotation 

in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Kalio balansas dirvožemyje kg ha¯¹ 

Potassium balance in the soil kg ha¯¹ 

Tręšimo variantai/Treatments 

Kontrolė (be 

trąšų) 

Control (no 

fertilizer) 

NPK Organinis 

Sapropelis 

Organic Sap-

ropel 

Kraiki-

nis gal-

vijų 

mėšlas 

Cattle 

Manure 

Įnešta į dirvožemį 

kg ha¯¹ 

Input in the soil kg 

ha¯¹ 

Su trąšomis 

With fertilizers 

- 220.0 15.3 194.4 

Su sėklomis 

With seeds 

20.2 20.2 20.2 20.2 

Viso    Total 20.2 240.2 35.5 214.6 

Išnešta iš dirvo-

žemio kg ha¯¹ 

Taken from the soil 

kg ha¯¹ 

Su derliumi 

With harvest 

197.5 216.7 206.4 311.8 

Išsiplovė  

Leached 

13.4 16.5 16.6 14.1 

Viso/Total 210.9 233.2 223 325.9 

Balansas   Balance -190.7 7 -187.5 -111.3 

Kompensavimo koeficentas % 

Compensation coefficient % 
10 103 16 66 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje azoto balansas su visomis įterptomis 

ekologinėmis trąšomis gautas neigiamas. Nors azoto įterpiamas kiekis, su skirtingomis trąšomis 

ir sėklomis buvo panašus, derliai gauti skirtingi (3.4.4 lentelė). Kraikinio galvijų mėšlo patręši-

mas darė teigiamą įtaką didesniam derliui formuotis, rezultate, sukaupė didžiausią azoto kiekį 

(345.5 kg ha¯¹). Nors organiniu sapropeliu patręštų laukelių augalų derliuje azoto sukaupti kie-

kiai buvo mažiausi (326.3 kg ha¯¹), lyginant su kitomis skirtingomis trąšomis, išplovimo kiekiai 

buvo ženkliai mažesni (28.9 kg ha¯¹). 

 

3.4.4 lentelė. Azoto balansas tręšiant ekologiškomis organinėmis trąšomis po keturių metų 

rotacijos, lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje  
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Table 3.4.4. The nitrogen balance in organic fertilized soils after four year crop rotation in 

Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Azoto balansas dirvožemyje kg ha¯¹ 

Nitrogen balance in the soil kg ha¯¹ 

Tręšimo variantai/Treatments 

Kontrolė (be 

trąšų) 

Control (no 

fertilizer) 

NPK Organinis 

Sapropelis 

Organic Sap-

ropel 

Kraiki-

nis gal-

vijų 

mėšlas 

Cattle 

Manure 

Įnešta į dirvožemį 

kg ha¯¹ 

Input in the soil kg 

ha¯¹ 

Su trąšomis 

With fertilizers 

- 170.00 170.00 171.00 

Su sėklomis 

With seeds 

32.9 32.9 32.9 32.9 

Viso/Total 32.9 202.9 202.9 203.9 

Išnešta iš dirvo-

žemio kg ha¯¹ 

Taken from the soil 

kg ha¯¹ 

Su derliumi 

With harvest 

271.5 326.6 326.3 345.5 

Išsiplovė  

Leached 

45.1 31.8 28.9 31.8 

Viso/Total 316.6 358.4 355.2 377.3 

Balansas/Balance -283.7 -155.5 -152.3 -173.4 

Kompensavimo koeficentas % 

Compensation coefficient % 
11 57 57 54 

 

Lyginant su paprasto išplautžemio priesmėlio gautais rezultatais matome, kad fosforo sunaudo-

jamas kiekis buvo didesnis. Nors su įterptu kraikiniu galvijų mėšlu pateko mažiausias fosforo 

kiekis (10.8 kg ha¯¹), tai netrukdė užauginti didelio derliaus su jame sukauptu didžiausiu fosforo 

kiekiu (78.1 kg ha¯¹), kas po keturių eksperimento metų, lėmė neigiamą balansą (-19.0 kg ha¯¹) 

(3.4.5 lentelė). 

 

3.4.5 lentelė. Fosforo balansas tręšiant ekologiškomis organinėmis trąšomis po keturių metų 

rotacijos, lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje  

Table 3.4.5. The phosphorus balance in organic fertilized soils after four year crop rotation in 

Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Tręšimo variantai/Treatments 
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Fosforo balansas dirvožemyje kg 

ha¯¹ 

Phosphorus balance in the soil kg 

ha¯¹ 

Kontrolė (be 

trąšų) 

Control (no 

fertilizer) 

NPK Organinis 

Sapropelis 

Organic Sap-

ropel 

Kraiki-

nis gal-

vijų 

mėšlas 

Cattle 

Manure 

Įnešta į dirvožemį 

kg ha¯¹ 

Input in the soil kg 

ha¯¹ 

Su trąšomis 

With fertilizers 

- 220.0 51.0 10.8 

Su sėklomis 

With seeds 

48.4 48.4 48.4 48.4 

Viso/Total 48.4 268.4 99.4 59.2 

Išnešta iš dirvo-

žemio kg ha¯¹ 

Taken from the soil 

kg ha¯¹ 

Su derliumi 

With harvest 

53.3 67.8 70.4 78.1 

Išsiplovė  

Leached 

0.15 0.32 0.19 0.19 

Viso/Total 53.4 68.1 70.5 78.2 

Balansas/Balance -5.0 200.3 28.9 -19 

Kompensavimo koeficentas % 

Compensation coefficient % 
91 394 141 89 

 

Kalio elemento gautas neigiamas balansas dėl mažo įterpto kalio kiekio (15.3 kg ha¯¹) ir 

didesnio medžiagų išnešimo kartu su derliumi (363.3 kg ha¯¹) ir išplovimu (14.8 kg ha¯¹) (3.4.6 

pav.). Po vienanarių NPK ir kraikinio mėšlo įterpimo apskaičiuotas neigiamas balansas leidžia 

teigti, jog per keturis eksperimento metus šio elemento įterpto kiekio nepakako optimaliai ap-

rūpinti augalų aktyvios vegetacijos metu. 

 

3.4.6 lentelė. Kalio balansas tręšiant ekologiškomis organinėmis trąšomis po keturių metų ro-

tacijos, lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje 

Table 3.4.6. The potassium balance in organic fertilized soils after four year crop rotation in 

Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Kalio balansas dirvožemyje kg ha¯¹ 

Potassium balance in the soil kg ha¯¹ Tręšimo variantai/Treatments 

Kontrolė (be 

trąšų) 

Control (no 

fertilizer) 

NPK Organinis 

Sapropelis 

Organic Sap-

ropel 

Kraiki-

nis gal-

vijų 

mėšlas 
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Cattle 

Manure 

Įnešta į dirvožemį 

kg ha¯¹ 

Input in the soil kg 

ha¯¹ 

Su trąšomis 

With fertilizers 

- 220.0 15.3 194.4 

Su sėklomis 

With seeds 

20.2 20.2 20.2 20.2 

Viso/Total 20.2 240.2 35.5 214.6 

Išnešta iš dirvo-

žemio kg ha¯¹ 

Taken from the soil 

kg ha¯¹ 

Su derliumi 

With harvest 

252.9 349.6 363.3 382.2 

Išsiplovė  

Leached 

12.5 14.7 14.8 13.9 

Viso/Total 265.4 364.3 378.1 396.1 

Balansas/Balance -245.2 -124.1 -342.6 -181.5 

Kompensavimo koeficentas % 

Compensation coefficient % 
8 66 10 54 

 

Apibendrinimas. Nustatyta, kad tręšiant vienanarėmis NPK trąšomis ir organiniu sapropeliu 

trąšomis mažiausias sunaudojamo elemento procentas – fosforas, o tai leidžia rekomenduoti 

perskaičiuoti naujas fosforo normas, įterpiamas su fosforitmilčiais lengvos struktūros dirvo-

žemiuose. Fosforo neigiamas balansas apskaičiuotas kraikiniu galvijų mėšlu tręštuose lauke-

liuose (dviejų tipų dirvožemiuose), įterpto kiekio neužteko aprūpinti augalų derliaus formavi-

mui, eksperimento metu.  

Azoto balansas, dviejų tipų dirvožemiuose buvo vienodai neigiamas: priesmėlio paprastame 

išplautžemyje apskaičiuotas perpus mažesnis nuostolis, o lengvai smėlingo priemolio papras-

tame išplautžemyje didesnis ir tai neužtikrino teigiamo balanso po keturių eksperimento metų 

Kalio teigiamam balansui įtakos turėjo paprastojo išplautžemio priesmėlyje vienanarių NPK 

trąšų panaudojimas, kurių dėka įnešamo kalio kiekio užteko augalų augimui. 

 

3.5. Krituliai ir filtracinis vanduo 

Eksperimento metu, meteorologinės sąlygos buvo labai nevienodos. Matomi dideli kritulių po-

kyčiai: perteklinės drėgmės metai keitėsi į labai sausus metus. Paskutiniu laikotarpiu meteoro-

loginių stebėjimų duomenys liudija apie klimato šiltėjimą ir skirtingą kritulių pasiskirstymą 

sezonais, kuris gali pakeisti kritulių filtracijos pobūdį dirvožemyje (Trenberth, 2011; Galvo-

naite A. ir kt., 2013; Gariano and Guzzetti, 2016; Chen et al., 2020). 
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Lietuvoje yra būdinga nešalta su atodrėkiais žiema, šaltu pavasariu ir vidutiniškai šiltu vasaros 

sezonu bei šiltu ir drėgnu rudeniu. Lietuvos Rytinėje dalyje per metus iškrenta apie 600-700 

mm kritulių, o vegetacijos laikotarpiu 310 -350 mm. Kritulių maksimumas (70 -100 mm per 

mėnesį) tenka liepos ir rugpjūčio mėnesiams. Intensyvią kritulių filtraciją lemia šioje Lietuvos 

zonoje vyraujančių lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiai , turintys mažą vandens im-

lumą ir pralaidumą. Per lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemius normalaus drėgnumo 

metais vidutiniškai prasisunkia 50 -60% kritulių, o sausringais 14%.  

Žvelgiant į eksperimento metu iškritusių kritulių kiekius fiksuotas vidutinis metinis kritulių pa-

didėjimas, o absoliučius kritulių kiekio kintančius minimumus ir maksimumus akivaizdžiau 

matome išskaidę juos sezonais (3.5.1 pav.). Keturių metų laikotarpyje nustatytas sezoninių kri-

tulių netolygus pasiskirstymas, kai per vieną ar kelias dienas iškritusių kritulių kiekis pasiekia 

mėnesio kritulių normą. Didžiausi iškritusių kritulių kiekiai nustatyti 2017 metais, kurių metu 

krituliai viršijo vidutinį daugiametį kritulių kiekį. Mažiausias iškritusių kritulių kiekis nustaty-

tas 2019-ais metais, pavasarį ir vasarą, o metinė kritulių suma siekė 535 mm per hidrologinius 

metus. 

 

3.5.1 pav. Vidutinis, sezoninis kritulių pasiskirstymas (mm) eksperimento metu (2016-2019) 

Figure 3.5.1. Seasonal distribution of precipitation (mm) during the experiment (2016-2019) 

 

Lizimetrų atmosferinių kritulių filtravimo kiekis buvo įvairus, daugiausiai vyko vėlyvą rudenį 

ir žiemą kai žemės paklotė buvo tuščia nuo žemės ūkio augalų. Didesnius kritulių vandens filt-

ravimosi skaičius matome priesmėlio paprastojo išplautžemyje dėl mažo organinės medžiagos 

kiekio bei lengvos granuliometrinės sudėties, kurios nesulaiko vandens molekulių dirvožemio 
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paviršiuje. Eksperimento laikotarpiu, per hidrologinius metus, priesmėlio paprastajame išplaut-

žemyje vidutiniškai pro dirvožemį prasisunkė nuo 11 iki 21  % kritulių daugiau lyginant su 

kontrole (be trąšų) (3.5.1 lentelė). Priesmėlio paprastojo išplautžemio trąšų teigiamas efektyvu-

mas, vasaros sezono metu, gautas su kraikinio galvijų mėšlo patręšimu, kuris infiltracijos kiekį 

mažino 24%, lyginant su kontrole (be trąšų) bei 44-51%, lyginant su kitomis įterptomis trąšomis. 

lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje tendencija išlieka ta pati, kraikinis gal-

vijų mėšlas turi nenuginčijamą pranašumą sulaikant didesnį kiekį atmosferos kritulių dirvo-

žemyje (3.5.1 lentelė). Visgi didesnis vandens sulaikymas matomas lengvai smėlingo priemolio 

paprastajame išplautžemyje įterpus kraikinio galvijų mėšlo trąšas, kuris mažino kritulių infilt-

racija 10% vidutiniškai per hidrologinius metus (3.5.1 lentelė). 

3.5.1 lentelė. Įterptų ekologiškų organinių trąšų įtaka atmosferinių kritulių filtracijai dirvo-

žemio profiliu žemyn priesmėlio ir lengvai smėlingo priemolio paprastuose išplautžemiuose (L 

m-2) 

Figure 3.5.1. Influence of different organic fertilizers on atmospheric precipitation infiltration 

in Haplic Luvisol Sandy loam and Loamy sand soil (L m-2) 

Tręšimo va-

riantai  

Treatmens of 

the fertiliza-

tion 

Metų laikai 

Season of the Year 

Hidrologinių metų 

infiltracinio vandens 

vidurkis Average of 

infiltration water per 

hydrological Year 

Pavasa-

ris 

Spring 

Vasara 

Summer 

Ruduo 

Autumn 

Žiema 

Winter 
L m-2 % 

Priesmėlio paprastasis išplaužemis 

Haplic Luvisol Sandy soil soil 

Kontrolė (be trąšų) 

Control (no fertili-

zed) 

95.55a 26.98abc 98.29bc 112.23a 333.06 100 

NPK 122.38c 35.64bc 113.64abc 131.93bc 403.59 121 

Organinis sapropelis 

Organic sapropel 
114.30bc 37.02c 111.83bc 124.81abc 387.96 116 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

117.55bc 20.71a 104.29abc 128.71 c 371.26 111 

Lengvai smėlingo priemolio paprastasis išplautžemis 

 Haplic Luvisol Loamy sand soil 
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Kontrolė (be trąšų) 

Control (no fertili-

zed) 

104.45b 14.86b 89.02bc 127.81 c 336.14 100 

NPK 101.88ab 16.00ab 83.93abc 124.33abc 326.14 97 

Organinis sapropelis 

Organic sapropel 
102.14ab 15.71ab 89.5 c 129.19 c 336.55 100 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

103.41ab 11.43ab 75.41 a 110.81 a 301.05 90 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Apibendrinimas. Keturių metų laikotarpyje nustatytas sezoninių kritulių netolygus pasiskirs-

tymas, o didžiausias iškritusių kritulių kiekis fiksuotas 2017 metais.  

Lizimetrų atmosferinių kritulių filtravimo kiekis buvo panašei didelis rudenį, žiemą ir pavasarį. 

Priesmėlio paprastajame išplautžemyje nustatyta, kad ekologinės-organinės tąšos turėjo nei-

giamą įtaką kritulių filtracijai, vidutiniškai filtravosi nuo 11 iki 21  % kritulių daugiau lyginant 

su kontrole (be trąšų). Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje teigiamą įtaką, 

mažesnei kritulių filtracijai, turėjo vienanarėmis NPK ir kraikiniu galvijų mėšlu tręšti laukeliai.  

 

3.6. Biogeninių elementų išplovimas 

3.6.1. Organinės anglies (Corg) išplovimas 

Ekologinių, lėtai veikiančių trąšų įterpimas yra efektyvi priemonė palaikanti dirvožemio der-

lingumą. Su trąšomis į dirvožemį patekusios organinės medžiagos, papildo dirvožemyje hu-

muso atsargas vykstant irimo procesui. Humusinėse medžiagose esanti organinė anglis, gali 

būti išplaunama į gilesnius dirvožemio sluoksnius. Medžiagų išplovimo intensyvumas keičiasi 

priklausomai nuo to, kaip intensyviai dirbamas dirvožemis, nuo klimato veiksnių (kritulių kie-

kio, oro temperatūros), auginamų augalų (Kindler et al., 2011; Lal, 2011; Francaviglia et al., 

2012; Saidy ir kt., 2015; Pittaway et al., 2018). 

Žvelgiant pamečiui, po ekologiškų organinių trąšų įterpimo, Corg koncentracija lizimetrų su-

rinktuve ir vidutinis išplovimas, skirtingais metų sezonais su visomis įterptomis trąšomis buvo 

panašūs. Pastaraisiais metais Lietuvoje klimatas dažnai yra šiltesnis nei įprasta rudens ir žiemos 

sezono metu (su atlydžiu), o tai reiškia didesnę OM mineralizaciją, ko rezultate turime tikimybę 

turėti padidėjųsį Corg koncentracijos kiekį (Tripolskaja et al., 2017; Thayalakumaran et al., 

2015; Tripolskaja et al., 2013; Fröberg ir kt., 2007; Tripolskaja et al., 2004). Zhou ir kitų moks-

lininkų (2015) eksperimente buvo nustatyta, kad aukšta dirvožemio temperatūra ir dirvožemio 

optimali drėgmė teigiamai koreliuoja su augalinės medžiagos skilimo greičiu, darant tiesioginį 
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poveikį organinės anglies koncentracijai paviršiniuose dirvožemio sluoksniuose, kas vėliau gali 

iššaukti didesnius organinės anglies praradimus. 

Priesmėlio paprastajame išplautžemyje didesnis organinės anglies koncentracijos kiekis nusta-

tytas kiekvienais eksperimento metais rudens ir žiemos laikotarpiu. Rudenį nesant padengtam 

dirvožemiui augalų danga ir esant šiltesnei oro temperatūrai pradeda vykti intensyvūs organinės 

medžiagos mineralizacijos procesai, gausesni kritulių kiekiai tuo metu skatina didesnius prara-

dimus. (De Wit ir Wright, 2008). 2017-ais rudenį matomas kur kas padidėjęs Corg koncentraci-

jos kiekis su visomis įterptomis ekologiškomis organinėmis trąšomis (30.67 – 40.33 kg ha-1) 

(3.5.1.1 pav.), kas su didesniu infiltravusių kritulių kiekiu rudenį paskatino didesnį medžiagos 

išplovimo kiekį (3.6.1.1 pav.). 
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Vertinant pamečiui lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje gautus Corg rezulta-

tus lizimetrų vandenyje nustatyta tendencija didinti koncentracijos kiekius antrais eksperimento 

metais pavasarį su įterptu kraikiniu galvijų mėšlu (2016-ais – 5.53 mg L¯¹; 2017-ais – 12.73 mg 

L¯¹), o, tai pat, ir trečiais – matoma tendencija koncentracijos padidėjimui, lyginant su kitomis 

įterptomis trąšomis (2018-ais – 8.9 mg L¯¹). Ketvirtais eksperimento metais fiksuota tendencija 

didinti  Corg koncentracijos padidėjimus, paklaidos ribose, laukeliuose patręštuose organiniu 

sapropeliu (8.9 mg L¯¹) kas galėtų rodyti, kad intensyvesnis OM destrukcijos procesas suakty-

vėjo (3.6.1.2 pav.). Tai galima patvirtinti literatūroje randamais teiginiais, kad organinės trąšos 

gali būti maistinių medžiagų šaltinis dygstantiems ir augantiems augalams gautas mineralizuo-

jantis organinei medžiagai (Zhu et al., 2017; ). Šiuo atveju kraikiniu galvijų mėšlu patręštame 

smėlingai lengvame priemolyje nustatytas didesnis Corg koncentracijos kiekio padidėjimas pa-

vasarį, visus trejus veikimo metus iš eilės. Vertinant gautus rezultatus per hidrologinius metus 

apskaičiuota, kad organinis sapropelis ir kraikinis galvijų mėšlas turėjo didesnę įtaką organinės 

anglies išplovimo didesniam kiekiui dirvožemyje (3.6.1.2 pav.). 

Rudens laikotarpiu Corg koncentracijos kiekis lizimetrų surinktame infiltrate reikšmingai di-

džiausias nustatytas kraikiniu galvijų mėšlu tręštų laukelių infiltraciniame vandenyje 2016 me-

tais (22.5 mg L¯¹) (3.6.1.2 pav.). 
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Atliktas, ketverių metų, eksperimentas parodė, kad didžiausi Corg kiekiai išplaunami iš pries-

mėlio paprastajame išplautžemyje rudens ir žiemos laikotarpiu, kai dirvožemis jau nebūna pa-

dengtas augalų danga (59.9 – 92.8 kg ha-1 ir 58.1 – 70.0 kg ha-1) (3.6.1.3 pav.). Pavasarį nereikš-

mingai padidėjęs išplovimas fiksuotas dirvožemiuose, tręštuose organiniu sapropeliu (64.9 kg 

ha-1). Organiniame sapropelyje esantis gausus kiekis organinės medžiagos bei jo savybė absor-

buoti didelį kiekį vandens sudaro palankias sąlygas medžiagų mineralizacijai ir tuo pačiu di-

desnius organinės medžiagos išplovimus (Bakšienė, Asakavičiūtė, 2013; Ismail-Meyer et al., 

2018). 

Vasaros sezono metu organinės anglies išplovimas buvo kiek mažesnis priesmėlio paprastą išp-

lautžemį patręšus organiniu sapropeliu  (9.7 kg ha-1). Ketverių metų (2016-2019) rezultatai 

rodo, kad išplaunamas Corg kiekis tarp skirtingai įterptų trąšų nebuvo esmingai dideli. Didesnis 

kritulių infiltracijos kiekis rudens ir žiemos sezono metu neužtikrino mažesnio organinės ang-

lies išplovimo nuostolio su įterptomis skirtingomis ekologinėmis-organinėmis trąšomis (3.6.1.3 

pav.). 

 

3.6.1.3 pav. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka organinės anglies išplovimui priesmėlio 

paprastojo išplautžemio 

Figure 3.6.1.3. Influence of different organic fertilization on organic carbon leaching in Haplic 

Luvisol Sandy loam soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Priesmėlio paprastojo išplautžemio matomas ir literatūroje minimas organinio sapropelio vei-

kimas, kuris matomas antrais trąšų įterpimo metais (Bakšienė, 1996; Sokolov, 2014; Didukh et 

al., 2016). 2016-ų žiemą ir 2017-ų pavasarį priesmėlio paprastame išplautžemyje matomas or-

ganinio sapropelio veikimas, kuris susijęs su didesne organinės medžiagos mineralizacija, ko 

rezultate turime padidėjusį Corg koncentracijos kiekį lizimetrų vandens surinktuvuose (3.6.1.1 
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pav.). Gauta koncentracija didžiausia 2017-ų rudenį. Kai ekologiškos organinės trąšos įterpia-

mos į ariamąjį dirvožemio sluoksnį, kuriame tuo pačiu aptinkamas ir augalų liekanų didesnis 

susikaupęs kiekis, susidaro palankios sąlygos intensyvesnei mineralizacijai. Rezultate, dirvo-

žemyje, nustatomas didesnis organinės anglies koncentracijos kiekis, o esant gausesniems kri-

tuliams jo atitinkamai daugiau išplaunama. 2016-ais ir 2017-ais metais matomas kritulių padi-

dėjimas nuo rugpjūčio mėnesio, kai dirvožemio ariamasis sluoksnis jau nebuvo padengtas au-

galų danga, o oro temperatūra leido vykti intensyviai organinės medžiagos mineralizacijai (žiū-

rėti 2.6.1 pav. ir 2.6.3 pav.) kas paskatino didesnį koncentracijos (3.6.1.1 pav.) ir analogiškai 

išplovimo (3.6.1.4 pav.) kiekio padidėjimą. Panašius rezultatus gavo ir Hoyle bendrai su kitais 

mokslininkais (2006). Kadangi žiemos laikotarpyje dirvožemis visiškai neužšąlo (esant giliems 

lizimetrams - 1.35 cm, stebimas nuolatinis vandens tekėjimas į lizimetrų vandens surinktuvus) 

nustatomas didesnis Corg medžiagos išplovimo nuostolis (3.6.1.4 pav.).  
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Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje vidutinis išplaunamos organinės ang-

lies kiekis yra tendencingai panašus į priesmėlio paprastajame išplautžemyje gautus rezultatus. 

Pavasario sezono metu nustatytas nereikšmingai didesnis organinės anglies išplovimo kiekis iš 

dirvožemio patręšto organiniu sapropeliu (62.0 kg ha-1), visos kitos trąšos turėjo tendenciją ma-

žinti medžiagos išplovimo kiekį. Vasarą dėl intensyvaus augalų augimo ir didesnio maistinių 

medžiagų poreikio, organinės anglies išplovimo kiekiai sumažėjo, palyginus su kitais sezonais 

(3.6.1.5 pav.). Rudens sezono metu nustatytas nereikšmingai didesnis Corg išplovimas lauke-

liuose tręštuose vienanarėmis NPK trąšomis (131.6 kg ha-1). Visos įterptos ekologiškos organi-

nės trąšos turėjo tendenciją didinti medžiagos išplovimą (3.6.1.5 pav.).  

 

3.6.1.5 pav. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka organinės anglies išplovimui lengvai 

smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje 

Figure 3.6.1.5. Influence of with different organic fertilization on organic carbon leaching in 

Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Analizuojant 3.6.1.6 pav. išplovimo intensyvumą kiekvieno sezono metu ir bendrai per hidro-

loginius metus (3.6.1.5 pav.) lizimetrų vandens surinktuvuose Corg koncentracijos ir išplovimo 

kiekis buvo panašus. Pirmais metais, pavasarį, matomas esmingai didžiausias anglies išplovimo 

kiekis po kraikinio galvijų mėšlo įterpimo, lyginant su kitomis įterptomis ekologiškomis orga-

ninėmis trąšomis, bei kontrole (3.6.1.6 pav.). Iškritus didesniam kiekiui kritulių rudens sezono 

metu pirmais 2016-ais ir 2017-ais eksperimento metais nustatytas intensyvesnis organinės ang-

lies išplovimo kiekis, o tai sietina su dirvožemio danga, kuri lieka tuščia nuėmus derlių bei 

vyravusia temperatūra (3.6.1.6 pav.). Pirmais dvejais metais matoma intensyvi organinės me-

džiagos destrukcija, kurios rezultate gauti dideli Corg koncentracijos kiekiai vandens surinktu-
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vuose. Žvelgiant į kritulių pasiskirstymą eksperimento metu (žiūrėti į 3.5.1 pav.) matomas ypa-

tingai gausus kritulių iškritęs kiekis pirmus du eksperimento metus. Matyt, tai paskatino orga-

ninės anglies didesnio kiekio išsiplovimą į podirvį (Kane, 2015). Daug mokslininkų teigia, kad 

didesnis organinės anglies kiekis dirvožemio ariamajame sluoksnyje esant aukštai temperatūrai 

gali analogiškai skatinti organinės medžiagos destrukciją, o to rezultate anglies praradimus 

(Crowther ir kt., 2016; Keestrea et al., 2016; Deb et al., 2015). 
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3.6.2. Corg išplovimo priklausomybė nuo meteorologinių sąlygų 

Analizuojant 3.4.1 skyriuje Corg nuostolius, priesmėlio paprastojo išplautžemyje, rudenį ir 

žiemą, pirmais dvejais eksperimento metais, nustatytas išplovimo kiekio priklausomumas nuo 

vyraujančių oro sąlygų. 2017 metų rudenį Corg išplovimo koreliacija laukeliuose, kuriuose į-

terptos vienanarės NPK trąšos, rodė vienodai stiprią priklausomybę nuo tuo metu vyravusios 

temperatūros ir iškritusių kritulių kiekio (3.6.2.1 pav. a ir b). Organinės anglies išplovimo gau-

sai iš dirvožemio patręšto organiniu sapropeliu ir kraikiniu galvijų mėšlu, didesnę įtaką turėjo 

vyravusi 2017-ais metais oro temperatūra. Jai proporcingai didėjant didėjo Corg medžiagos išp-

lovimas. 

 

3.6.2.1 pav. Corg išplovimo kiekio priklausomumas nuo rudenį esančių oro sąlygų (kritulių (a) 

ir oro temperatūros(b)) priesmėlio paprastajame išplautžemyje 

Figure 3.6.2.1. Relationship on Corg leaching losses during the autumn season wheather (pre-

cipitation (a) and temperature (b)) condition in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Pastaba: Koreliacijos reikšmingumas nustatomas esant 95% tikimybės lygiui (P<0.05). 

Note. The correlation significantly determined at 95% confidence level(P<0.05). 
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Lyginant Corg išplaunamo kiekio priklausomumą nuo iškritusių kritulių kiekio 2017 metų žie-

mos laikotarpiu gautas stiprus koreliacinis ryšys (r=0.95) (3.6.2.2 pav.). Kadangi dirvožemis 

nebuvo visiškai užšalęs žiemos metu gilesniuose dirvožemio sluoksniuose vyko kritulių filtra-

cija, kas paskatino didesnį medžiagos išplovimą (3.6.2.2 pav.). Kiek mažesnė, bet stipri kore-

liacija nustatyta laukeliuose, į kurių dirvožemį buvo įterptos vienanarės NPK trąšos (r=0.699) 

(3.6.2.2 pav.). 

 

3.6.2.2 pav. Corg išplovimo kiekio priklausomumas nuo vyravusių kritulių kiekio žiemos metu 

priesmėlio paprastame išplautžemyje 

Figure 3.6.2.2. Relationship on Corg leaching losses with during the winter season wheather 

condition in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Pastaba: Koreliacijos reikšmingumas nustatomas esant 95% tikimybės lygiui (P<0.05). 

Note. The correlation significantly determined at 95% confidence level(P<0.05). 

 

Įvertinus tai, kad didelis Corg medžiagos praradimas vyko rudens sezono metu atlikta korelia-

cinė regresinė analizė, kurios metu nustatytas medžiagos praradimų priklausomumas nuo vyra-

vusių meteorologinių sąlygų, kas dažniausiai vyksta pralaidžiuose lengvos granuliometrinės 

sudėties dirvožemiuose. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų panaudojimo įtaka Corg migracijai 

rodo, kad oro temperatūra (3.6.2.3 pav. a) ir iškritusių kritulių kiekiai (3.6.2.3 pav. b) nevieno-

dai veikė Corg išplovimą. Vienanarėmis NPK trąšomis patręšti lizimetrų laukeliai turėjo panašiai 

vienodai silpną priklausomumą nuo vyravusių oro sąlygų (3.6.2.3 pav. a ir b). Naudojant orga-

ninį sapropelį, nustatyta stipri priklausomybė nuo 2017 metų oro temperatūros (r=0.627, žiūrėti 

3.6.2.3 pav. b). Tuo tarpu krituliai turėjo mažesnę įtaką Corg praradimui (r=0.307, žiūrėti 3.6.2.3 

pav. a). Didžiausią ir labai stiprią teigiamą įtaką mažesniam organinės anglies praradimui turėjo 

krituliai laukeliuose patręštuose kraikiniu galvijų mėšlu, jame fiksuojamas labai stiprus kore-

liacinis ryšys (r=1), tad iškritus vis didesniam kritulių kiekiui medžiagos išplovimas analogiškai 

mažėjo, temperatūros pokyčiai nebuvo reikšmingi išsiplovimui (3.6.2.3 pav. a ir b).  
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3.6.2.3 pav. Corg išplovimo kiekio priklausomumas nuo 2017-ų rudenį esančių oro sąlygų (kri-

tulių (a) ir oro temperatūros(b)) lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje 

Figure 3.6.2.3. Influence of the autumn season wheather (precipitation (a) and temperature 

(b)) condition on Corg leaching losses in 2017 in Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Pastaba: Koreliacijos reikšmingumas nustatomas esant 95% tikimybės lygiui (P<0.05). 

Note. The correlation significantly determined at 95% confidence level(P<0.05). 

 

Kadangi dirvožemio sluoksniai neturėjo įšalo žiemos metu, kritulių filtracija vyko nuolatos, tad 

didesnę įtaką gausesniam Corg išplovmui kraikiniu mėšlu tręštuose laukeliuose turėjo infiltruo-

tas vandens kiekis (r=0.79) (3.6.2.4 pav.). 
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3.6.2.4 pav. Kraikiniu galvijų mėšlu tręštuose laukeliuose Corg išsiplovimo priklausomumas 

nuo infiltruoto vandens kiekio 2017-ų pavasario sezono metu, lengvai smėlingo priemolio pap-

rastajame išplautžemyje  

Figure 3.6.2.4. Influence of infiltrated water content on Corg leaching with  fertilized cattle 

manure fertilizers during the spring season of 2017, in Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Pastaba: Koreliacijos reikšmingumas nustatomas esant 95% tikimybės lygiui (P<0.05). 

Note. The correlation significantly determined at 95% confidence level(P<0.05). 

 

Per keturis eksperimento metus, nustatyta, kad iškritusių kritulių kiekis neįtakojo didesnio Corg 

išplovimo kiekio iš dirvožemio, išplovimo koreliacija buvo labai silpna (3.6.2.5 pav.). Žvelgiant 

į priesmėlio paprastojo išplautžemio organinės anglies prarasto kiekio priklausomybes nuo vy-

raujančių meteorologinių sąlygų galima būtų paminėti, kad visgi metinis kritulių kiekis ir tem-

peratūra (aptarti ankstesniame skyriuje, metodinėje dalyje) ne tokie esminiai rodikliai kaip fik-

suojami kiekvienais metais, sezonais ir mėnesiais (3.6.2.5 pav. ir 3.6.2.6 pav). Labai netolygus 

kritulių pasiskirstymas duoda labai dviprasmiškus rezultatus.  

 

3.6.2.5 pav. Ekologiškos organinėmis trąšomis tręštų dirvožemių Corg išsiplovimo priklauso-

mybė nuo iškritusių kritulių kiekio eksperimento metu priesmėlio paprastame išplautžemyje 

Figure 3.6.2.5. Influence of precipitation quantity on Corg leaching with fertilized organic fer-

tilizers during the experiment time in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Pastaba: Koreliacijos reikšmingumas nustatomas esant 95% tikimybės lygiui (P<0.05). 

Note. The correlation significantly determined at 95% confidence level(P<0.05). 

 

y = -0,0853x + 22,681
R² = 0,0126

0

50

100

150

0 50 100 150

kg
 C

o
rg

 h
a¯

¹

mm

NPK

y = -0,0142x + 20,381
R² = 0,0003

0

50

100

150

0 50 100 150

kg
 C

o
rg

 h
a¯

¹

mm

Organinis sapropelis

Organic sapropel

y = -0,1137x + 23,237
R² = 0,022

0

50

100

150

0 20 40 60 80 100 120 140

kg Corg ha¯¹

mm

Kraikinis galvijų mėšlas

Cattle manure



84 
 

Nustatyta, kad skirtingai įterptos ekologiškos organinės trąšos turėjo tendencija mažinti Corg 

išplovimą, bet koreliacija buvo silpna. 

 

3.6.2.6 pav. Ekologiškos organinėmis trąšomis tręštų dirvožemių Corg išplovimo priklausomybė 

nuo vyravusios temperatūros eksperimento metu priesmėlio paprastame išplautžemyje 

Figure 3.6.2.6. Influence of temperature on Corg leaching with fertilized organic fertilizers 

during the experiment time in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Pastaba: Koreliacijos reikšmingumas nustatomas esant 95% tikimybės lygiui (P<0.05). 

Note. The correlation significantly determined at 95% confidence level(P<0.05). 
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gos, kurios parodo tikslingesnius koreliacinius ryšius priklausomai nuo įterptų ekologiškų or-

ganinių trąšų (3.6.2.2 pav. ir 3.6.2.3 pav.).  
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3.6.2.7 pav. Ekologiškomis organinėmis trąšomis tręštų dirvožemių Corg išsiplovimo priklau-

somybė nuo iškritusių kritulių kiekio eksperimento metu lengvai smėlingo priemolio paprasta-

jame išplautžemyje 

Figure 3.6.2.7. Influence of precipitation quantity on Corg leaching with fertilized organic fer-

tilizers during the experiment time in Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Pastaba: Koreliacijos reikšmingumas nustatomas esant 95% tikimybės lygiui (P<0.05). 

Note. The correlation significantly determined at 95% confidence level(P<0.05). 
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3.6.2.8 pav. Ekologiškomis organinėmis trąšomis tręštų dirvožemių Corg išplovimo priklauso-

mybė nuo vyravusios temperatūros eksperimento metu lengvai smėlingo priemolio paprasta-

jame išplautžemyje  

Figure 3.6.2.8. Influence of temperature on Corg leaching with fertilized organic fertilizers 

during the experiment time in Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Pastaba: Koreliacijos reikšmingumas nustatomas esant 95% tikimybės lygiui (P<0.05). 

Note. The correlation significantly determined at 95% confidence level(P<0.05). 

 

3.6.3. Azoto (N) išplovimas.  

Visame pasaulyje, šiuo metu, yra pakankamai svarbu  išsaugoti vandens kokybę, kuri siejama 

ne tik nuo su trąšomis įterptų mineralinės mitybos elementų kiekiu, bet ir didele dalimi su fizi-

nėmis dirvožemio savybėmis (Rutkovienė ir kt., 2003; Sakalauskas ir kt, 2007; Arustienė ir kt., 

2008). Didelį vaidmenį turi nitratinio vandens išsiplovimo kiekiai, kurie yra siejami su vandens 

eutrofikacija. Nitratinio azoto išplovimo pavojus yra ir ekologinėje žemdirbystėje, kur nepalan-

kias sąlygas diktuoja vis šiltėjantis klimatas, kuris spartina organinės medžiagos skaidymosi 

procesus, kas vėliau lengvai yra išplaunama su krituliais į gilesnius dirvožemio sluoksnius.  

Vertinant keturių metų bendrą vaizdą matoma ekologiškų organinių trąšų teigiama nauda ma-

žinanti  nitratinio azoto koncentracijos kiekį lizimetrų surinktuvų vandenyje pirmais metais 

(3.6.3.1 pav. a). Žvelgiant į kiekvienus eksperimento metus atskirai matome, kad didesnis kon-

centracijos kiekis buvo susitelkęs pavasario, rudens bei žiemos laikotarpiais, tuomet kai dirvo-

žemio ariamasis sluoksnis nebuvo padengtas augalų danga (3.6.3.1 pav. b-e). 2016-ų metų nit-

ratinio azoto koncentracijos kiekis dalinai priklausė ir nuo įterptos su trąšomis azoto formos bei 

oro sąlygų kaitos. Nors lyginant su visomis įterptomis trąšomis kraikinio galvijų mėšlo (7.83 

mg L-1) patrešimas lėmė didesnį koncentracijos kiekį pavasarį bei žiemą organinis sapropelis 

(12.49 mg L-1) priesmėlio paprastojo išplautžemyje (3.6.3.1 pav. b). Kadangi žiemos metu 

2016-ais metais vyko intensyvi filtracija dėl nesusidariusio įšalo dirvožemyje 2017-ais metų 

pavasarį gaunami mažesni koncentracijos kiekiai surinktuvuose. Dideli nuostoliai fiksuojami 

rudenį, kai derlius jau nuimtas, o permirkęs dirvožemis išstumia vandens perteklių su jame iš-

tirpusiais mineralinės mitybos elementais dirvožemiu žemyn. Paminėtina, kad 2017-ieji metai 

buvo perteklinio drėgnumo metai (vertinant pagal HTK), o organinis sapropelis, dėka savo sa-

vybės absorbuoti didesnį kiekį kritulių, parodė sąlyginai mažiausius nitratinio azoto koncentra-

cijos nuostolius per visus 2017-ų metų sezonus (Bakšienė, 1996; Plotnikov et al., 2016) (3.6.3.1 

pav. c).  
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Trečiais ir ketvirtais eksperimento metais žvelgiant bendrai per hidrologinius metus (žiūr. 

3.6.3.1 pav. a) matomas padidėjęs koncentracijos kiekis kraikiniu galvijų mėšlu tręštuose lau-

kelių vandens surinktuvuose tiek pavasario tiek žiemos laikotarpiu. 2019-ais metais pavasarį 

nustatyta, kad kraikinis galvijų mėšlas neturėjo esminės įtakos nitratinio azoto koncentracijai 

infiltrate, nors ir buvo 5.53 - 5.61 mg L-1 didesnė, lyginant su kontrole bei kitomis įterptomis 

trąšomis (3.6.3.1 pav. d,e). 2018-ais ir 2019-ais kraikinio galvijų mėšlu tręštuose laukeliuose 

matomas ne esmingai padidėjęs nitratinio azoto koncentracijos kiekis.  

3.6.3.1 pav. Ekologiškų organinių trąšų daromas poveikis nitratinio azoto koncentracijai lizi-
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metrų filtraciniame vandenyje, vidutiniškai per hidrologinius metus (a) ir kiekvienais eksperi-

mento metais (2016m. – b; 2017 m. – c; 2018 m. – d.; 2019 m. - e) priesmėlio paprastajame 

išplautžemyje 

Figure 3.6.3.1. Influence of different ecological organic fertilization during every hydrological 

year (a) and every season of the year (2016 y. – b; 2017 y. – c; 2018 y. – d.; 2019 y. - e) on 

nitrogen concentration quantity in lysimeters filtrated water with in Haplic Luvisol Sandy loam 

soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje, vertinant 2016 - 2019-ų metų ekspe-

rimento duomenis, galima būtų paminėti, kad paskutiniais ekologiškų organinių trąšų įterpimo 

metais nitratinio azoto mažesniam išplovimui iš esmės turėjo įtaką organinio sapropelio patrę-

šimas, kuris mažino koncentracijos kiekį infiltrate, lyginant su kitomis įterptomis trąšomis. Pa-

žymėtina, kad visos įterptos ekologiškos organinės trąšos pirmais metais po įterpimo mažino 

nitratinio azoto koncentraciją lyginant su kontroliniu variantu (be trąšų – 7.62 mg L-1) (3.6.3.2 

pav. a). 

Braakhekke ir kt. (2017) autorių įžvalgoje yra aptariama klimato šiltėjimo tendencija, kurioje 

pabrėžiama šiltėjančios oro temperatūros daroma neigiama įtaka N praradimui. Visų pirma di-

dėjanti temperatūra skatina greitesnį azoto mineralizacijos procesą, o iškritęs didesnis kritulių 

kiekis išplauna didelę dalį nespėjusio augalams įsisavinti azoto. Mūsų eksperimente matomas 

nenuginčijamas šių autorių grupės padarytos įžvalgos. Azoto koncentracijos kiekiai dažniausiai 

rudenį nustatyti pakankamai dideli, lyginant su kitais sezonais ir siekia apytikriai 12 - 21 mg L-

1 (3.6.3.2 pav.).  

Per visą eksperimento laikotarpį paprastojo išplautžemio smėlingai lengvame priemolyje ma-

tomas labai teigiamas poveikis nitratinio azoto koncentracijai laukeliuose patręštuose organiniu 

sapropeliu. 2017-ais ne reikšmingai mažino koncentracijos kiekį infiltrate (8.25 mg L¯¹). Orga-
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ninio sapropelio patręšti laukeliai išryškino trąšų gebėjimą efektyviau mažinti nitratų koncent-

raciją ir tuo pačiu išplovimą (3.6.3.2 pav.). 

0

10

20
Pavasaris

Vasara

Ruduo

Žiema

2016

Spring

SummerWinter

Autumn

b

0

5

10

15

20

25
Pavasaris

Vasara

Ruduo

Žiema

2017

SummerWinter

Autumn

Spring

c

ab

c

ab

c

ab

abc

b abc

ab a

ab a
b

abc

ab
abc

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2016 2017 2018 2019

Per hidrologinius metus

mg N-NO3 L¯¹

Kontrolė (be trąšų)

NPK

Organinis sapropelis

Kraikinis galvijų mėšlas

Control (no fertilizer)

Cattle manure

Organic Sapropel

Per hydrological Year



90 
 

3.6.3.2 pav. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka nitratinio azoto koncentracijai lizimetrų 

filtraciniame vandenyje vidutiniškai per hidrologinius metus (a) ir kiekvienais eksperimento 

metais (2016m. – b; 2017 m. – c; 2018 m. – d.; 2019 m. - e) lengvai smėlingo priemolio pap-

rastajame išplautžemyje  

Figure 3.6.3.2. Influence of different ecological-organic fertilization during every hydrological 

year (a) and every season of the year (2016 y. – b; 2017 y. – c; 2018 y. – d.; 2019 y. - e) on 

nitrogen concentration quantity in Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Azotas lengvai išplaunamas iš šaknies zonos nitratų (NO3) pavidalu. Svarbiausias veiksnys, 

galintis turėti įtakos išplovimo laipsniui, yra tai, kiek vandens gali sulaikyti dirvožemis. Smė-

linguose dirvožemiuose vandens išlaikymas yra kur kas silpnesnis nei daugiau molio dalelių 

turinčiuose dirvožemiuose.  

Nitratinio azoto išplovimo kiekis, priesmėlio paprastajame išplautžemyje, didžiąja dalimi prik-

lausė nuo kritulių kiekio. Nors žiemos sezono metu kritulių kiekis nebuvo didelis bet tenden-

cingas tipinės žiemos nebuvimas (šaltas, įšalusio dirvožemio bei gausios sniego dangos sluoks-

nis) skatino azoto išplovimą (3.6.3.3 pav. a-e). 

Pažymėtina išskirti įterpto organinio sapropelio teigiamą poveikį azoto išplovimo kiekio maži-

nimui dviejų tipų dirvožemiuose. Mokslininkų darbuose yra minima apie sapropelio trąšų tei-

giamą savybę lėčiau mineralizuoti OM kas užtikrina mažą nitratų kiekio nuostolį (Plotnikov et 

al., 2016; Ivanova et al., 2014; Blečic et al., 2014).  

Priesmėlio paprastajame išplautžemyje organinio sapropelio teigiama savybė mažinti nitratati-

nio azoto išplovimo kiekį, pastebima antrus ir tolimesnius eksperimento metus iš eilės (3.6.3.3 

pav. a). Po organinio sapropelio įterpimo pirmais metais matomas padidėjęs išplovimo kiekis, 
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žvelgiant detaliau (3.6.3.3 pav. b) nustatytas didžiausias žiemos sezono metu nitratų nuostolis 

(26.25 kg ha-1).  

Antraisiais (2017 m.) eksperimento vykdymo metais yra nustatytas padidėjęs nitratinio azoto 

nuostolis, bet jei lygintumėm su kontrole (netręštu dirvožemiu), galima teigti, kad visos ekolo-

giškos organinės trąšos turėjo tendenciją mažinti N-NO3 nuostolius. Didžiausi išplovimai vyko 

rudenį, kai dirvožemis nebuvo padengtas augalų danga, oro temperatūra teigiama, kuri skatino 

organinės medžiagos destrukciją, o gausūs krituliai nitratinį azotą išplaudavo dirvožemiu gilyn. 

Matoma, kad išsiplauna beveik daugiau nei 50% metinio azoto kiekio, todėl kuo daugiau iškri-

tusių kritulių kiekio turime rudenį, tuo gausiau išplaunamas nitratinis azotas (3.6.3.4 pav. c). 

Tad labai patvirtina mokslininkų rekomendacijos naudoti tarpinius augalų pasėlius, mažinant 

atmosferinių kritulių filtraciją su juose ištirpusiais mineralinės mitybos elementais (Tripolskaja, 

2018; Kaye, Quemada, 2017; Guardia et al., 2016). 

2018-ais ir 2019-ais metais nitratinio azoto išplovimo nuostoliai dėsningai, kaip ir pirmais me-

tais, pavasarį ir žiemą, turėjo fiksuotą didžiausią nuostolį nuo visų į dirvožemį įterptų trąšų 

(3.6.3.4 pav. d ir e). Visgi iš lėtai veikiančių ekologiškų organinių trąšų ketvirtais eksperimento 

metais matomas padidėjęs nitratinio azoto išplovimo kiekis su kraikiniu galvijų mėšlu tręštuose 

laukeliuose (29.54 kg ha-1) (3.6.3.4 pav. a). Nuėmus derlių dirvožemis, palankiomis meteoro-

loginėms sąlygomis, dėl įkaitusio dirvožemio paviršiaus turi didelę tikimybę intensyviai garuoti 

taip prarasdamas dalį vandens. Vėstant orams pradeda mažėti drėgmės garavimas, o kritulių 

infiltracija dirvožemiuose intensyvėja kas skatina padidėjusį nitratų praradimą. Nenuginčijama 

klimato šiltėjimo tendencija akivaizdžiai matoma eksperimento metu, kai žiemą didesnis kritu-

lių kiekis išplauna dėsningai didesnius nitratų kiekius iš dirvožemio ariamojo sluoksnio gilyn. 
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3.6.3.4 pav. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka nitratinio azoto išplovimo kiekiui infilt-

raciniame vandenyje vidutiniškai per hidrologinius metus (a) ir kiekvienais eksperimento me-

tais (2016m. – b; 2017 m. – c; 2018 m. – d.; 2019 m. - e) priesmėlio paprastajame išplautžemyje 

Figure 3.6.3.4. Influence of different ecological-organic fertilization during every hydrological 

year (a) and every season of the year (2016 y. – b; 2017 y. – c; 2018 y. – d.; 2019 y. - e) on 

nitrogen nitrates leaching losses quantity in in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 
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Nitratinio azoto išplovimo kiekis didžiąja dalimi priklausė nuo kritulių kiekio aktyvios vegeta-

cijos metu bei nuo dirvožemio būsenos (įšalimo) žiemos metu. Žvelgiant į kasmetinius gautus 

duomenis išlieka dėsninga rizika prarasti didesnį nitratinio azoto kiekį iš dirvožemio ariamojo 

sluoksnio rudenį ir žiemą. Anksčiau, šiame darbe, minėta neužšąlanti dirvožemio danga leidžia 

sunktis vandeniui profiliu žemyn su jame ištirpusiais nitratais. 

Kai kurie mokslininkai nustatė, kad  nitratų išplovimo nuostoliai gali svyruoti nuo 12 iki 75 kg 

N ha−1,(53.16 – 332.25 kg NO3 ha-1) priklausomai nuo pasėlyje auginamų augalų, dirvožemio 

struktūros, N įterpiamo kiekio ir klimato sąlygų (Ross ir kt., 2008). Šiuo atveju galima teigti, 

kad, lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje, azoto išplovimo nuostoliai prik-

lauso nuo dirvožemio struktūros, o įterptos trąšos turi teigiamą įtaką azoto nuostolių mažinimui 

kiekvienais metais (3.6.3.5 pav. a). Per visus keturis eksperimento metus su įterptu organiniu 

sapropeliu dirvožemiuose tendencingai susidarė mažesnis nitratinio azoto išplovimo nuostolis 

(3.6.3.5 pav. a).  

Pirmais metais fiksuotas koncentracijos kiekis (3.6.3.2 pav.) buvo didesnis rudenį po derliaus 

nuėmimo, analogiškai gavome ir didesnį medžiagos nuostolį. Šaltos žiemos nebuvimas skatino 

nuolat filtruotis krituliam dirvožemyje kas lėmė ir žiemos sezono metu padidėjusį medžiagos 

nuostolį (3.6.3.5 pav. b). 2017-ais metais vertinant, kad aktyvios vegetacijos metu buvo fiksuo-

tas perteklinis drėgnumas dideli nuostoliai gauti tik rudenį (3.6.3.5 pav. c). Stebimas organinio 

sapropelio pranašumas drėgnesniu laikotarpiu stabdant nitratų išplovimą iš dirvožemio.  

Didesnis nitratinio azoto  išplovimas nustatytas žiemą ir rudenį (3.6.3.5 pav. d). Paprastojo išp-

lautžemio dirvožemyje 2018-us ir 2019-us eksperimento metus nebuvo fiksuoti jokie vandens 

filtravimai vasaros sezono metu dėl padengtos augalų dangos, nors kritulių buvo tiek vasaros 

(2018-ais; 2019-ais) tiek rudens (2018-ais) laikotarpiais, to neužteko krituliams prasisunkti pro-

filiu žemyn. Nustatytas teigiamas poveikis mažesniam nitratinio azoto išplovimui laukeliuose 

tręštuose kraikiniu galviju mėšlu pirmais ir trečiais eksperimento metais pavasarį ir žiemą, re-

zultate, gautas tiek koncentracijos, tiek ir nitratų išplovimo mažiausias kiekis (3.5.3.5 pav. d).  

Nitratinio azoto kaip ir kitų mineralinės mitybos elementų nuostolių kiekis priklausė nuo kon-

centracijos infiltraciniame vandenyje ir nuo dirvožemiu prasisunkusio kritulių kiekio. Paskuti-

nieji 2019-ieji kaip ir kiti metai prieš iškritusių kritulių kiekiai buvo panašūs, netolygus ir tuo 
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pačiu labai gausus kritulių kiekis, iškritęs per vieną mėnesio dekadą paskatino išsiplauti dides-

niam nitratinio azoto kiekiui (3.6.3.5 pav. a ir e). 
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3.6.3.5 pav. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka nitratų išsiplovimo kiekiui infiltraci-

niame vandenyje vidutiniškai per hidrologinius metus (a) ir kiekvienais eksperimento metais 

(2016m. – b; 2017 m. – c; 2018 m. – d.; 2019 m. - e) lengvai smėlingo priemolio paprastajame 

išplautžemyje  

Figure 3.6.3.5. Influence of different ecological-organic fertilization during every hydrological 

year (a) and every season of the year (2016 y. – b; 2017 y. – c; 2018 y. – d.; 2019 y. - e) on 

nitrates leaching losses quantity in Haplic Luvisol Loamy sand soil. 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

3.6.4. Fosforo (P) išplovimas 

Fosforo koncentracija filtrate buvo palyginti maža ir nepriklausė nuo dirvožemyje esančių or-

ganinių trąšų sudėties. Didesnis koncentracijos kiekis vidutiniškai sezonais buvo fiksuotas įter-

pus vienanarės NPK trąšas, bet bendrai koncentracijos kiekio nedidino per keturis metus (97%). 

Fosforo daugiausia randama dirvožemio paviršiuje - biologiškai aktyviame dirvožemio profilio 

sluoksnyje. Skverbimasis į gilesnius dirvožemio sluoksnius ir požeminius vandenis buvo labai 

menkas ir sudarė vidutiniškai vos 0.01 – 0.05 mg L¯¹ infiltrate. Tyla ir kitų mokslininkų (1997) 

ab

c

b

c
ab

abc

ab
a

ab

a

ab

abc

b

abc

ab

abc

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019

Per hidrologinius metus

kg N-NO₃ ha¯¹

Kontrolė (be trąšų)

NPK

Organinis sapropelis

Kraikinis galvijų mėšlas

Control (no fertilizer)

Organic Sapropel

Cattle Manure

Per hydrological Year

0

2

4

6

8
Pavasaris

Vasara

Ruduo

Žiema

2018
Spring

Winter

Autumn

Summer

c

0

2

4

6

8

10
Pavasaris

Vasara

Ruduo

Žiema

2019
Summer

Winter

Autumn

Summer

d



96 
 

teigimu, fosforo išplovimas nėra labai reikšmingas Lietuvoje, nes jis neviršija 1 kg ha¯¹ per 

metus, todėl jo koncentracija filtruotame vandenyje, tai pat, nėra didelė (3.6.4.1 lentelė). 

Fosforo judrumas dirvožemyje yra labai ribotas. Fosforo koncentracija drenažo vandenyje net-

ręštame ir fosforu tręštame ariamajame dirvožemyje yra nereikšmingas ir yra mažesnis nei 0,7 

mg L -1. Tokie nereikšmingi fosforo kiekiai drenažo vandenyje susidaro dėl to, kad fosforas su 

kitais elementais sudaro mažai tirpius junginius (Azevedo ir kt., 2018). 

 

3.6.4.1 lentelė. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka fosforo koncentracijai infiltraciniame 

vandenyje vidutiniškai per keturis hidrologinius metus priesmėlio paprastame išplautžemyje 

Table3.6.4.1. Influence of different ecological-organic fertilization on phosphorus concentra-

tion quantity in lysimeters filtrated water during four hydrological year in Haplic Luvisol Sandy 

loam soil 

Trąšų variantai 

 

Fertilizer treatment 

Metų periodai  

 

Seasons 

Vidutiniškai per 

hidrologinius metus 

 

Average per 4 

Year 

 Pavasaris 

Spring 

Vasara 

Summer 

Ruduo 

Autumn 

Žiema 

Winter 

mg P⁺ L¯¹ 
% 

Kontrolė (be trąšų) 

Control(no fertilized) 
0.05±0.03 0.02±0.02 0.04±0.02 0.04±0.01 0.04±0.02 100 

NPK 0.04±0.01 0.01±0.02 0.05±0.01 0.05±0.01 0.04±0.02 97 

Organinis saprope-

lis 

Organic sapropel 

0.03±0.21 0.02±0.02 0.04±0.01 0.04±0.01 0.03±0.01 87 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

0.03±0.21 0.02±0.02 0.04±0.02 0.04±0.01 0.03±0.01 88 

Pastaba: ± - standartinė paklaida 

Note: ± -- standart deviation 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje fosforo koncentracijos kiekiai infilt-

raciniame vandenyje šiek tiek didesni, lyginant su paprastojo išplautžemio priesmėlio rezulta-

tais. Ypatingai išskirtinas vienanarių NPK trąšų daromas neigiamas poveikis didinant fosforo 

koncentraciją (0.07 mg L¯¹). Pavasario (0.2 mg L¯¹) koncentracijos kiekis infiltrate didino 

bendrai keturių metų rezultatus (173%, lyginant su kontrole) (3.6.4.2 lentelė).  
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3.6.4.2 lentelė. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka fosforo koncentracijai infiltraciniame 

vandenyje vidutiniškai per keturis hidrologinius metus lengvai smėlingo priemolio paprasta-

jame išplautžemyje  

Table 3.6.4.2. Influence of different ecological-organic fertilization on phosphorus concentra-

tion quantity in lysimeters filtrated water during four hydrological year in Haplic Luvisol 

Loamy sand soil 

Trąšų variantai 

 

Fertilizer treatment 

Metų periodai  

 

Seasons 

Vidutiniškai per 

hidrologinius metus 

 

Average per 4 

Year 

 Pavasaris 

Spring 

Vasara 

Summer 

Ruduo 

Autumn 

Žiema 

Winter 

mg P⁺ L¯¹ 
% 

Kontrolė (be trąšų) 

Control(no fertilized) 
0.05±0.03 0.02±0.03 0.03±0.03 0.04±0.01 0.04±0.01 100 

NPK 0.2±0.2 0.02±0.03 0.03±0.02 0.05±0.01 0.07±0.06 173 

Organinis saprope-

lis 

Organic sapropel 

0.07±0.03 0.01±0.02 0.03±0.02 0.04±0.01 0.04±0.01 108 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

0.08±0.05 0.01±0.02 0.03±0.02 0.04±0.01 0.04±0.02 109 

Pastaba: ± - standartinė paklaida 

Note: ± -- standart deviation 

 

Nors fosforo kiekis abiejų tipų dirvožemiuose buvo apibūdintas kaip didelis ir labai didelis 

(203–244 mg kg-1), dėl mažo fosforo mobilumo ir tirpumo jo išplovimo nuostoliai buvo maži: 

0.01–0.06 kg ha-1 priesmėlio paprastame išplautžemyje. Dauguma mokslininkų tyriamuosiuose 

darbuose kalbėdami apie išplaunamas medžiagas tik pamini fosforo savybę aktyviai reaguoti 

su divožemyje esančiais elementai (Bučienė, 2003; Buneman et al., 2006; Gužys 2013; Parvage 

et al., 2015; Simmonds et al., 2017).  

Įterpiant į dirvožemį vienanarių NPK trąšų mišinius pastebėta, kad vidutiniškai per keturis me-

tus didesni fosforo (0.169 kg ha¯¹) išplovimo nuostoliai randami paprastojo išplautžemio pries-

mėlyje, o žvelgiant kiekvieną sezoną, išsiskiria žiemos laikotarpis, kurio metu nustatytas 

nereikšmingai didesnis išplautas fosforo kiekis (0.057 kg ha¯¹) (3.6.4.1 pav.). 
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3.6.4.1 pav. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka fosforo išplovimui priesmėlio papras-

tame išplautžemyje 

Figure3.6.4.1. Influence of different organic fertilization on phosphorus leaching in Haplic 

Luvisol Sandy loam soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje esmingai didelis fosforo išsiplovimo 

kiekis nustatytas dirvožemius patręšus vienanarėmis NPK trąšomis pavasarį (0.19 kg ha-1) ir 

vidutiniškai per keturis metus (0.32 kg ha¯¹) (3.6.4.2 pav.). Pavasarį gautą esminį fosforo išsip-

lovimą didele dalimi lėmė vienanarių NPK trąšų įterpimas kiekvienais metais prieš augalų sėją 

ar sodinimą. Mokslininkai tirdami fosforitmilčių veikimą nustatė, kad esant dirvožemio rūgš-

tumui tarp 4,5 ir 5,5 fosforitmilčių efektyvumas lengvos granuliometrinės sudėties dirvo-

žemiuose yra optimalus, o tai reiškia, kad esant šiltesniems orams daugiau drėgmės bei esant 

tinkamai dirvožemio reakcijai trąšų, tokių kaip fosforitmilčių efektyvumas didesnis kas gali 

lemti didesnius medžiagų išplovimo nuostolius, kai augalas nenaudojo elemento. Organiniu 

sapropeliu ir kraikiniu galvijų mėšlu patręšti dirvožemiai turėjo mažesnius fosforo praradimus 

dirvožemiuose (3.6.4.2 pav.).  
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3.6.4.2 pav. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka fosforo išplovimui lengvai smėlingo 

priemolio paprastajame išplautžemyje  

Figure 3.6.4.2. Influence of different organic fertilization on phosphorus leaching in Haplic 

Luvisol Loamy sand soil 

Pastaba: Reikšmės, esmingai skiriasi esant 95% tikimybės lygiui (P<0.05). 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05). 

 

3.6.5. Kalio (K) išplovimas 

Eksperimento duomenimis kalio koncentracija infiltraciniame vandenyje, priesmėlio papras-

tame išplautžemyje, atskirais metais ir bendrai per keturis metus buvo panaši, kuri svyravo nuo 

2.63 iki 5.5 mg L¯¹ (3.6.5.1 lentelė). Didesnis koncentracijos kiekis per visus eksperimento me-

tus apskaičiuotas su įterptu organiniu sapropeliu (4.13 mg L¯¹). Rudens sezono metu vidutiniš-

kai fiksuotas padidėjęs koncentracijos kiekis lėmė didesnį koncentracijos infiltracijos procentą 

per keturis metus (110%). Bendrąja prasme vertinant keturių metų rezultatus nustatyta, kad vi-

sos įterptos trąšos turėjo neigiamą įtaką koncentracijos kiekiui infiltraciniame vandenyje (vie-

nanarės NPK - 101%; kraikinis galvijų mėšlas - 102%). Priesmėlio paprastame išplautžemyje 

tirtos trąšos didino kalio koncentracijos kiekius visus sezonus, pažymėtina, kad dirvožemio pat-

ręšimas, kraikinio galvijų mėšlu mažino koncentracijos kiekį pavasario (3.50 mg L¯¹), rudens 

(4.71 mg L¯¹) ir žiemos (3.20 mg L¯¹) sezono metu. 

Nors su organiniu sapropeliu į dirvožemį pateko per pus mažesnis kalio kiekis nei su kraikiniu 

galvijų mėšlu, kalio koncentracija vidutiniškai per keturis metus buvo kur kas didesnė (pavasa-

ris – 4.56 mg L¯¹; ruduo – 5.46 mg L¯¹; žiema – 3.44 mg L¯¹). 
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3.6.5.1 lentelė. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka kalio koncentracijai infiltraciniame 

vandenyje vidutiniškai per keturis hidrologinius metus priesmėlio paprastame išplautžemyje 

Table 3.6.5.1. Influence of different organic fertilization on potassium concentration quantity 

in lysimeters filtrated water during four hydrological year in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Trąšų variantai 

Fertilizer treatment 

Metų laikai 

Seasons 

Vidutiniškai per 4 

metus 

Average per 4 

Year 

Pavasaris 

Spring 

Vasara 

Summer 

Ruduo 

Autumn 

Žiema 

Winter 
mg K⁺ L¯¹ % 

Kontrolė (be trąšų) 

Control(no fertilized) 
3.86±1.99 2.63±3.04 5.20±1.33 3.24±0.33 3.73±1.10 100 

NPK 4.64±1.44 2.79±3.24 4.55±1.01 3.02±0.17 3.75±0.98 101 

Organinis sapropelis 

Organic sapropel 
4.56±2.33 3.07±3.59 5.46±1.75 3.44±0.29 4.13±1.09 110 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

3.50±1.11 3.78±4.68 4.71±0.77 3.20±0.35 3.82±0.63 102 

Pastaba: ± - standartinė paklaida 

Note: ± -- standart deviation 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje kalio koncentracijos pasiskirstymai 

infiltraciniame vandenyje buvo panašūs kaip ir lengvai smėlingo priemolio parastajame išplaut-

žemyje (3.6.5.2 lentelė). Patręšimas vienanarėmis NPK trąšomis sumažino iki 0.5% vidutinės 

metinės koncentracijos kiekio infiltrate. Priklausomai nuo organinės medžiagos kiekio ir jos 

destrukcijos didesnis kalio kiekis, patenka į dirvožemį kur esant nepalankiomis meteorologi-

nėms sąlygomis gali būti išplaunamas dideliu kiekiu. Su kraikiniu galvijų mėšlu į dirvožemį 

buvo įneštas didesnis kalio kiekis, bet rezultate, koncentraciją infiltrate didino tik 9%. Kalio ir 

dirvožemio su šiek tiek didesniu molio dalelių kiekiu sukibimas neprarandant elemento - aki-

vaizdus (Kolahchi and Jalali, 2007). 

 

3.6.5.2 lentelė. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka kalio koncentracijai infiltraciniame 

vandenyje vidutiniškai per keturis hidrologinius metus lengvai smėlingo priemolio paprasta-

jame išplautžemyje  

Table 3.6.5.2. Influence of different organic fertilization on potassium concentration quantity 

in lysimeters filtrated water during four hydrological year in Haplic Luvisol Loamy sand soil 
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Trąšų variantai 

 

Fertilizer treatment 

Metų periodai  

 

Seasons 

Vidutiniškai per 

hidrologinius metus 

 

Average per 4 

Year 

 Pavasaris 

Spring 

Vasara 

Summer 

Ruduo 

Autumn 

Žiema 

Winter 

mg K⁺ L¯¹ 
% 

Kontrolė (be trąšų) 

Control(no fertilized) 
3.19±0.48 3.20±3.75 3.10±2.13 3.25±0.18 3.18±0.06 100 

NPK 3.20±0.55 2.78±3.23 3.59±2.47 3.11±0.15 3.17±0.33 99.5 

Organinis saprope-

lis 

Organic sapropel 

3.24±0.44 2.60±3.03 3.57±2.39 3.33±0.29 3.18±0.41 100 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

3.12±0.41 3.18±3.76 3.30±2.21 3.45±0.57 3.26±0.14 109 

Pastaba: ± - standartinė paklaida 

Note: ± -- standart deviation 

 

Priesmėlio paprastame išplautžemyje tirtos ekologinės trąšos didino kalio išplovimo kiekius 

visus sezonus ir vidutiniškai per keturis metus. Tai patvirtina mokslininkų paskelbtos išvados, 

jog įterptų ekologiškų organinių trąšų destrukcijos būdu atpalaiduotas kalis, esant dirvožemyje 

mažai molio dalelių gali lengvai būti išplaunamas profiliu žemyn dėl prasto sukibimo su dirvo-

žemio esančiomis struktūromis (Kolahchi, Jalali, 2007). Matoma kraikinio galvijų mėšlo tei-

giama įtaka mažesniam kalio išplovimui (56.5 kg ha¯¹) (3.6.5.1 pav.). Nors su kraikiniu galvijų 

mėšlu į dirvožemį buvo įterptas didžiausias kalio kiekis, didelių išplovimo nuostolių nepatirta: 

skirtingai patręštuose dirvožemiuose jis nustatytas santykinai mažiausias, lyginant su kitomis 

įterptomis trąšomis. Yuhui Geng ir kt. (2019) mokslininkų darbe yra minima teigiama kraikinio 

galvijų mėšlo savybė mažinti kalio išplaunamą kiekį iš dirvožemio paviršiaus. Kalis daug efek-

tyviau naudojamas drėgnoje dirvoje, nes tuo metu sumažėja trąšų efektyvumas, ir, atvirkščiai, 

mažai organinių medžiagų turinčiuose dirvožemiuose, kuriuose yra mažiau drėgmės, įterptos 

trąšos yra efektyvesnės, taigi stebimi nuostoliai yra mažesni (Askegaard, Seges ir Eriksen, 

2016; Mendes ir kt., 2016; Sardans ir Peñuelas, 2015). 
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3.6.5.1 pav. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka kalio išplovimui priesmėlio paprastuose 

išplautžemiuose 

Figure 3.6.5.1. Influence of different orgaic fertilization on potassium leaching in Haplic Lu-

visol Sandy loam soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Kalio išplovimo nuostoliai, lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje, vidutiniš-

kai sudarė 12.50 – 14.80 kg ha¯¹ (3.6.5.2 pav.). Esminių skirtumų tarp skirtingai tręštų ekologi-

nių-organinių trąšų variantų nenustatyta. Matoma nežymi įterptų trąšų neigiama tendencija ne-

žymiai didinti kalio išplovimo kiekius kiekvienais sezonais su skirtingais patręšimais (3.6.5.2 

pav.).  

 

3.6.5.2. pav. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka kalio išplovimui lengvai smėlingo prie-

molio paprastajame išplautžemyje  

Figure3.6.5.2. Influence of different organic fertilization on potassium leaching in Haplic Lu-

visol Loamy sand soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 
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Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

3.6.6. Kalcio (Ca) išplovimas 

Mažas augalų gebėjimas pasisavinti Ca sutampa su dideliu kiekiu daugelyje dirvožemių. Jo 

kiekis dirvožemiuose yra kur kas didesnis nei kitų mineralinės mitybos elementų (Cole et al., 

2016). Iš lengvos struktūros dirvožemių per metus išplaunama vidutiniškai 86-225 kg ha-1 kal-

cio katijono (Ca2+) (Tyla, 1995).  

Atlikto eksperimento rezultatai rodo, kad kalcio koncentracija lizimetrų infiltrate labiau prik-

lausė nuo hidroterminių savybių (3.6.6.1 lentelė). Rudenį ir žiemą fiksuotas 3-17% koncentra-

cijos padidėjimas su skirtingai įterptomis trąšomis. Pavasarį matomas esmingai didelis koncent-

racijos kiekis, lyginant su kitais sezonais, kuris buvo nustatytas pirmais eksperimento metais 

(1070 – 1220 mg L¯¹) taip padidindamas bendrą vidutinį keturių eksperimento metų pavasario 

koncentracijos kiekį infiltrate (3.6.6.1 lentelė). Tai sietina su prieš eksperimentą augintomis 

daugiametėmis žolėmis bei trąšų įterpimu. Daugiametės žolės turi savybę kaupti didesnį kalcio 

kiekį ir esant nepalankioms hidroterminėms sąlygoms gali išplauti perteklinį kiekį dirvožemiu 

žemyn (3.6.6.1 lentelė). Žvelgiant į vidutiniškai per 4 metus koncentracijos kiekį infiltrate, nus-

tatyta, kad organiniu sapropeliu (94%) ir kraikiniu galvijų mėšlu tręšti dirvožemio laukeliai tu-

rėjo tendenciją mažinti koncentracijos kiekį (3.6.6.1 lentelė). 

 

3.6.6.1 lentelė. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka kalcio koncentracijai infiltraciniame 

vandenyje vidutiniškai per keturis hidrologinius metus priesmėlio paprastuose išplautžemiuose 

Table 3.6.6.1. Influence of different organic fertilization on calcium concentration quantity in 

lysimeters filtrated water during four hydrological year in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Trąšų variantai 

 

Fertilizer treatment 

Metų periodai  

 

Seasons 

Vidutiniškai per 

hidrologinius metus 

 

Average per 4 

Year 

 Pavasaris 

Spring 

Vasara 

Summer 

Ruduo 

Autumn 

Žiema 

Winter 

mg Ca⁺ L¯¹ 
% 

Kontrolė (be trąšų) 

Control(no fertilized) 
345±586 29.7±35 56.1±53 49.6±10 120±150 100 

NPK 322±497 34.9±41 65.4±59 57.5±11 120±136 100 

Organinis saprope-

lis 

Organic sapropel 

309±499 32.8±38 60.2±50 51.1±8.3 113.4±131 94 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

313±495 28.2±34 52.8±46 55.6±11.4 112.4±134 93 
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Pastaba: ± - standartinė paklaida 

Note: ± -- standart deviation 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje kalcio koncentracijos kiekis vidutiniš-

kai per hidrologinius metus su vienanarėmis NPK (102%) trąšomis bei organiniu sapropeliu 

(105%) buvo vos didesnis nei kontrolėje (be trąšų). Kraikiniu galvijų mėšlu tręštų dirvožemių 

infiltrate nustatytas teigiamas poveikis kalcio koncentracijos kiekio mažėjimui (92%). Žvel-

giant kiekvieno sezono koncentracijos pakitimus infiltrate fiksuotas kraikinio galvijų mėšlo pri-

valumas mažinti koncentraciją (pavasaris – 373 mg L¯¹; vasara – 24.8 mg L¯¹; ruduo – 62.1 mg 

L¯¹; žiema – 49.3 mg L¯¹) ir tuo pačiu mažinti kalcio išplovimo riziką (3.6.6.2 lentelė, 3.6.6.2 

pav.) 

 

3.6.6.2 lentelė. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka kalcio koncentracijai infiltraciniame 

vandenyje vidutiniškai per keturis hidrologinius metus lengvai smėlingo priemolio paprasta-

jame išplautžemyje  

Table 3.6.6.2. Influence of different organic fertilization on calcium concentration quantity in 

lysimeters filtrated water during four hydrological year in Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Trąšų variantai 

 

Fertilizer treatment 

Metų periodai  

 

Seasons 

Vidutiniškai per 

hidrologinius metus 

 

Average per 4 

Year 

 Pavasaris 

Spring 

Vasara 

Summer 

Ruduo 

Autumn 

Žiema 

Winter 

mg Ca⁺ L¯¹ 
% 

Kontrolė (be trąšų) 

Control(no fertilized) 
385±643 32.7±44.1 74.1±76.8 59.3±7.8 138±166 100 

NPK 413±693 26.4±32.1 61.3±64.2 61.6±12.8 141±183 102 

Organinis saprope-

lis 

Organic sapropel 

421±706 26.8±32.1 63.2±64.1 66.3±12.6 144±186 105 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

373±617 24.8±33.7 62.1±66.7 49.3±19.3 127±165 92 

Pastaba: ± - standartinė paklaida 

Note: ± -- standart deviation 

 

Eksperimento metu, priesmėlio paprastame išplautžemyje, didžiausias išplaunamas kalcio kie-

kis nustatytas pavasarį visuose skirtingai patręštuose dirvožemiuose – 85.77-122.70 kg ha-1 Di-

džiausi išplaunami kiekiai fiksuoti su vienanarių NPK trąšų patręšimu: pavasarį jis nustatytas 
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didesnis, lyginant su skirtingai įterptomis ekologinėmis-organinėmis trąšomis (122.70 kg ha-1), 

rudenį (50.34 kg ha-1) bei žiemos (80.05 kg ha-1) sezoną (3.6.6.1 pav.).  

Vasarą kalcio išplovimas nebuvo intensyvus ir siekė vos 1/3 kitų sezonų išplovimo kiekį. Pa-

žymėtinas didesnis nuostolis su vienanarėmis NPK (23.49 kg ha-1) ir organiniu sapropeliu 

(23.49 kg ha-1) (3.6.6.1 pav.).  

Žvelgiant į vidutiniškai per keturis metus kalcio išplovimo kiekį, nustatėme vienanarių NPK 

trąšų neigiamą savybę didinti medžiagos išplovimo kiekius.  

 

3.6.6.1 pav. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka kalcio išplovimui paprastojo išplautže-

mio priesmėlyje 

Figure 3.6.6.1. Influence of different organic fertilization on calcium leaching in Haplic Luvi-

sol Sandy loam soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje didžiausi kalcio išplovimo nuostoliai 

patirti pavasario sezono metu. Didesnis kiekis fiksuotas dirvožemius patręšus organiniu sapro-

peliu (154.22 kg ha-1) ir ši kalcio išsiplovimo tendencija išlieka visus sezono laikus, lyginant su 

kitomis trąšomis bei kontrole (3.6.6.2 pav.). 
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3.6.6.2 pav. Skirtingų ekologiškų organinių trąšų įtaka kalcio išplovimui lengvai smėlingo prie-

molio paprastajame išplautžemyje  

Figure 3.6.6.2. Influence of different organic fertilization on calcium leaching in Haplic Luvi-

sol Loamy sand soil 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Apibendrinimas.  

Atliktas, keturių metų, eksperimentas parodė, kad didžiausi organinės anglies koncentracijos 

kiekiai, infiltraciniame vandenyje, aptinkami rudenį ir žiemą, analogiškai fiksuojamas ir dides-

nis išplovimas dviejų tipų dirvožemiuose tuo pačiu laiku. Bendrai per keturis eksperimento me-

tus skirtingomis trąšomis patręšti dirvožemiai didino Corg koncentracijos ir išplovimo kiekius. 

Organinės anglies išplovimui iš dirvožemio turėjo didesnę įtaką sezono iškritusių kritulių kiekis 

nei metinis kritulių kiekis. 

Nitratinio azoto koncentracijos ir analogiškai išplovimo kiekiui didesnę įtaką, abiejų tipų dir-

vožemiuose, turėjo dirvožemyje augalų dangos nebuvimas rudens ir žiemos sezono metu, re-

zultate turime didesnius nitratų nuostolius. Nustatytas,teigiamas, organinio sapropelio, poveikis 

nitratų koncentracijos ir išplovimo kiekiui. Dviejų tipų dirvožemiuose, visos ekologinės-or-

ganinės trąšos turėjo tendenciją mažinti nitratų išplovimo kiekius pirmus dvejus eksperimento 

metus  

Nors fosforo kiekis abiejų tipų dirvožemiuose buvo apibūdintas kaip didelis ir labai didelis 

(203–244 mg kg-1), dėl mažo fosforo mobilumo ir tirpumo jo išplovimo nuostoliai buvo maži. 

Įterpiant vienanares NPK trąšas pastebėti didesni fosforo išplovimo nuostoliai paprastojo išp-

lautžemio priesmėlyje visais sezonais išskyrus vasaros laikotarpį. lengvai smėlingo priemolio 

paprastajame išplautžemyje didesnis fosforo išplautas kiekis nustatytas pavasarį ir rudenį. Sap-

ropeliu ir kraikiniu galvijų mėšlu patręšti dirvožemiai neįtakojo esminių fosforo nuostolių.  
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Kalio nuostoliai, visais sezono laikotarpiais buvo panašūs, abiejų tipų dirvožemiuose. Papras-

tojo išplautžemio priesmėlyje įterptos trąšos didino kalio išplovimo kiekius visus sezonus, išs-

kyrus kraikinio galvijų mėšlo patręšimai, kurie turėjo teigiamą įtaką mažesniam kalio išplovi-

mui vasaros sezono metu. Nors su kraikiniu galvijų mėšlu į dirvožemį buvo įterptas didžiausias 

kalio kiekis didelių išplovimo nuostolių nepatirta.  

Kalcio gebėjimas išsilaikyti dirvožemio ariamajame sluoksnyje priklauso ir nuo dirvožemio 

struktūros: priesmėlio paprastojo išplautžemio gautas nežymus nuostolis lyginant su paprastojo 

išplautžemio lengvu priemoliu. Priesmėlio paprastojo išplautžemio dirvožemyje kalcio išplovi-

mus skatino vienanarės NPK trąšos, o lengvai smėlingo priemolio paprastajame išplautžemyje 

– organinio sapropelio. 

 

3.7. Azoto ir organinės anglies pokyčiai, tręšiant dirvožemius ekologiškomis organinė-

mis trąšomis 

3.7.1. Ekologiškų organinių trąšų įtaka mineralinio azoto kiekiui dirvo-

žemiuose 

Mineralinio azoto (Nmin) dirvožemyje pokyčiai buvo stebimi kiekvienais metais prieš augalų 

sėją/sodinimą, 30 dienų po ir nuėmus derlių. Dirvožemio azoto mineralizacija yra svarbi dirvo-

žemio bei augalų produktyvumui ir maistinių medžiagų apykaitai. Mineralizacijos ir imobiliza-

cijos pusiausvyra skiriasi priklausomai nuo dirvožemio struktūros ir meteorologinių sąlygų eks-

perimento metu (Füleky, 2009; Rong et al., 2018). 

Nmin sudėtyje yra nitratinė forma, kuri dirvožemyje yra labai judri ir nesorbuojama dirvožemio 

sorbuojamojo komplekso, tad esant nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis gausių kritu-

lių, gali lengvai būti išplaunama, tad šiuo atveju labai svarbu žinoti mineralinio azoto kiekius 

ir jų atskirų formų kitimą dirvožemiuose. 

Žvelgiant į 2016-ų metų Nmin koncentracijos kiekį po derliaus nuėmimo matomas akivaizdus jo 

padidėjimas ariamajame dirvožemio sluoksnyje, ypatingai su įterptomis organinio sapropelio 

trąšomis (37.2 mg kg-1), o 2017 metų pavasarį fiksuotas mažiausias kiekis per visą eksperi-

mento laikotarpį, 0-30 cm sluoksnyje, su visomis įterptomis ekologiškomis organinėmis trąšo-

mis. Rudenį susiformavusio Nmin didesnė dalis buvo išplauta į gilesnius dirvožemio sluoksnius 

(tai aptariama skyriuje biogeninių elementų išplovimas), kas įtakojo tokius mažus kiekius pa-

vasario laikotarpyje (3.7.1.1 pav.). 2017-ų metų pavasarį nustatytas mažas Nmin kiekis gali labai 

įtakoti augalų produktyvumą, ko pasekoje yra didelė tikimybė netekti dalies derliaus priedo 

(Liu et al., 2013; Liu et al., 2016). 
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2017-ais metais nustatyti labai maži Nmin koncentracijos rodikliai. Tai galėjo nulemti įmirkusi 

dirva bei dirvožemio struktūra, kuri didesnį koncentracijos kiekį prarado su infiltravusiu kritu-

lių kiekiu, kas patvirtina Yang ir kitų mokslininkų išvadas (2020). 2018 m. Nmin padidėjimas 

pavasarį užtikrino teigiamą poveikį augalų dygimo bei augimo procesuose. Žvelgiant į žiemos 

metu vyravusias temperatūros tendencijas galima teigti, kad mineralinio azoto nuostolių nepa-

tyrė dėl užšąlusio dirvožemio ariamojo sluoksnio (2017 m.) (3.7.1.1 pav.). Po sėjamųjų žirnių 

derliaus nuėmimo (2018 m.) Nmin kiekis dirvožemyje liko mažesnis, tai galėjo paskatinti liepos 

mėnesį iškritęs gausus kritulių kiekis, kuris viršijo 35% metinio kritulių kiekio. 

Vasarą Nmin koncentracija mažai skyrėsi visais eksperimento metais, o tai reiškia, kad auginami 

augalai neturėjo stokoti maisto medžiagų, aktyvios vegetacijos metu (3.7.1.1 pav.).

3.7.1.1 pav. Nmin azoto koncentracijos pokyčiai eksperimento metu priesmėlio paprastajame 

išplautžemyje 

Figure 3.7.1.1 Nmin quantity during the experiment in Haplic Luvisol Sandy loam soil  

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastojo išplautžemio dirvožemyje, pirmais eksperimento me-

tais nustatyti pakankamai dideli Nmin kiekiai visuose skirtingai ekologinėmis-organinėmis trą-

šomis patręštuose lizimetruose, kas davė gerą pradžią augalų dygimui ir augimui. 2016-ais me-

tais, po bulvių derliaus nuėmimo laukeliuose patręštuose organiniu sapropeliu (35.10 mg kg-1) 
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buvo nustatytas didžiausias mineralinio azoto kiekis. Kadangi rudens laikotarpis pasižymėjo 

didesne kritulių gausa, o žiema buvo netipiška (su neužšąlusiu dirvožemiu) mineralinio azoto 

didesnis kiekis buvo išplautas į gruntinius vandenis, todėl 2017-ų pavasarį visuose skirtingai 

tręštuose dirvožemiuose nustatytas smarkiai sumažėjęs Nmin kiekis. Pastebėta, kad palyginus su 

kontrole (be trąšų), Nmin sumažėjo tręšimui naudojant kraikinį galvijų mėšlą (12.54 mg kg-1) ir 

vienanarės NPK (14.89 mg kg-1) (3.7.1.2 pav.). Ryškesnis sumažėjimas matomas 2019-ais me-

tais, prieš bulvių sodinimą ir augimo metu, Nmin kiekiai buvo labai maži visuose skirtingai tręš-

tuose dirvožemiuose (3.7.1.2 pav.). Meteorologinės sąlygos nebuvo optimalios OM minerali-

zacijai, dėl menko dirvožemio drėgnumo 2018-ų rudenį ir 2019 metų pavasarį, mineralizacijos 

procesai vyko lėtai arba visai nevyko.  

Vasarą Nmin koncentracija mažai skyrėsi visais eksperimento metais, o tai reiškia, kad auginami 

augalai nestokojo maisto medžiagų intensyvaus augimo metu (3.7.1.2 pav.). Didesnis sumažė-

jimas, lyginant visus keturis eksperimento metus, nustatytas 2019-ais metais, kai Nmin kiekis 

skirtingai patręštuose dirvožemiuose buvo nuo 20.69 iki 24.37 mg kg¯¹.

 

3.7.1.2 pav. Nmin azoto koncentracijos pokyčiai eksperimento metu lengvai smėlingo priemo-

lio paprastajame išplautžemyje 

Figure 3.7.1.2. Nmin concentration changes during the experiment in the Haplic Luvisol Loamy 

sand soil 
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Išskaidžius mineralinį azotą į nitratinį (N-NO₃) bei amoniakinį (N-NH4), pastebėta, kad prieš 

sėjant/sodinant augalus, 30 dienų po jų sodinimo ar sėjimo ir po derliaus nuėmimo didesnis 

kiekis, 0-30cm dirvožemio sluoksnyje, fiksuojamas N-NH4. Mokslininkai patvirtina, kad 

amoniakinio azoto kiekis, tręšiant ekologinėmis trąšomis, gaunamas didesnis nei nitratinio 

(Burger and Jackson, 2003; Jackson, 2008; Alcántara et al., 2016). Augalų intendyvaus dygimo 

ir augimo metu (30 dienų po sėjos ar sodinimo) amoniakinio ir nitratinio azotų kiekiai mažai 

skyrėsi, o nustatytas santykis varijuoja nuo 1.26-1.48 (3.7.1.1 lentelė).  

 

3.7.1.1 lentelė. Mineralinio azoto koncentracijos pokyčiai priesmėlio paprastame išplautžemyje 

Table 3.7.1.1. Mineral nitrogen concentration changes in Haplic Luvisol Sandy loam soil. 
 

Kontrolė (be 

trąšų)  

Control (no fer-

tilizer) 

NPK 

Organinis Saprope-

lis 

Organic Sapropel 

Kraikinis gal-

vijų mėšlas 

Cattle manure 

prieš sėją ar sodinimą/before seeding 

N-NO₃ 6.62a 6.90a 7.14abc 8.18c 

N-NH₄ 14.74b 15.88ab 14.72ab 17.42b 

Santykis 

ratio 
2.23 2.31 2.06 2.13 

30 dienų po sėjos ar sodinimo/30 day after seeding 

N-NO₃ 11.78ab 9.63ab 12.98b 11.06ab 

N-NH₄ 16.23ab 14.29ab 16.34b 15.8ab 

Santykis 

ratio 
1.38 1.48 1.26 1.43 

po derliaus nuėmimo/after taken harvest 

N-NO₃ 7.98b 6.98ab 7.23ab 7.41ab 

N-NH₄ 13.73abc 10.97a 15.57c 12,83abc 

Santykis 

ratio 
1.81 1.57 2.15 1.73 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje N-NO3 ir NH4 santykiai fiksuojami a-

nalogiški kaip ir paprastojo išplautžemio priesmėlyje. Augalų dygimo ir augimo laikotarpyje 

(30 dienų po sėjos ar sodinimo) visais eksperimento metais vidutiniškai santykis nebuvo didelis, 

nustatytas 1.15-1.45 kas leidžia manyti, kad azoto kiekis dirvožemyje pakankamas augalų pro-

duktyviam augimui (3.7.1.2 lentelė). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mart%26%23x000ed%3Bnez-Alc%26%23x000e1%3Bntara%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27764099
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3.7.1.2 lentelė. Mineralinio azoto koncentracijos pokyčiai lengvai smėlingo priemolio papras-

tame  išplautžemyje 

Table 3.7.1.2. Mineral nitrogen concentration changes in Haplic Luvisol Loamy sand soil 
 

Kontrolė (be trąšų) 

Control (no fertilizer) 
NPK 

Organinis Sapro-

pelis 

Organic Sapropel 

Kraikinis gal-

vijų mėšlas 

Cattle manure 

prieš sėją ar sodinimą/before seeding 

N-NO₃ 8.21ab 7.29ab 8.76b 6.83ab 

N-NH₄ 20.54ab 19.39ab 22.96b 19.54ab 

Santykis 

ratio 
2.5 2.66 2.62 2.86 

30 dienų po sėjos ar sodinimo/30 day after seeding 

N-NO₃ 18.51ab 17.54ab 20.92ab 23.97b 

N-NH₄ 26.77ab 24.61ab 24.05ab 29.38b 

Santykis 

ratio 

1.45 1.40 1.15 1.22 

po derliaus nuėmimo/after taken harvest 

N-NO₃ 6.53b 5.57ab 5.63ab 5.51ab 

N-NH₄ 11.85ab 14.80ab 15.92b 12.12ab 

Santykis 

ratio 

1.82 2.66 2.83 2.21 

Pastaba: Variantai neturintys bendrų raidžių, turi esminių skirtumų (p<0.05) pagal Dankano testą. 

Note. The treatments with different letter shows statistically significants (p<0.05) according to Duncan‘s test. 

 

3.7.2. Ekologiškų organinių trąšų įtaka organinės anglies kiekiui dirvo-

žemiuose 

Žemės dirbimo pobūdis dirvožemio Corg kiekiui daro dvejopą įtaką. Tyrimais įrodyta, kad ma-

žinant mechaninį dirvos purenimą skatinamas dirvožemio organinės anglies kaupimąsis 

(Hermle et al. 2008). Corg kiekis dirvožemyje yra labai svarbus veiksnys, lemiantis dirvožemio 

cheminių ir fizikinių parametrų integralumą. Paprastieji išplautžemiai pasižymi mažesniu orga-

ninės anglies kiekiu dirvožemiuose, dėka geros aeracijos juose medžiagų destrukcijos procesai 

yra kur kas intensyvesni, o to pasekoje turime didesnį medžiagų praradimų kiekį. 

Siekiant įvertinti ekologiškų organinių trąšų veikimą ir ilgalaikę įtaką dirvožemiui buvo ištirti 

dirvožemio organinės anglies kiekiai, dviejų tipų dirvožemiuose. Priesmėlio paprastame išp-

lautžemyje prieš įregiant eksperimentą (2016 m.) buvo beveik panašūs Corg kiekiai dirvo-

žemiuose (0.88 – 0.72%). Nustatytas mažesnis Corg kiekis dirvožemyje prieš tręšiant jį viena-

narėmis NPK trąšomis (3.7.2.1 pav.).  
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Tręšimas skirtingomis ekologiškomis organinėmis trąšomis lėmė skirtingas organinės anglies 

akumuliacijos tendencijas (3.7.2.1 pav.). Didžiausi organinės anglies kiekiai (0.91%) dirvo-

žemyje susikaupė tręšiant kraikiniu galvijų mėšlu norma. Fiksuotas teigiamas vienanarių NPK 

trąšų veikimas, organinės anglies kiekis nežymiai padidėjo (0.76%). Tuo tarpu organiniu sap-

ropeliu tręšti dirvožemiai didino dirvožemio OM mineralizacijos intensyvumą ir to rezultate 

buvo nustatytas sumažėjęs Corg kiekis (0.78%). 

 

3.7.2.1 pav. Dirvožemio Corg koncentracija, 0–30 cm dirvožemio sluoksnyje, įterpus skirtingas 

ekologiškas organines trąšas prieš įrengiant ekperimentą (2016 m.) ir po jo (2019 m.) priesmėlio 

paprastame išplautžemyje 

Figure 3.7.2.1. Corg concentration amount in 0–30 cm soil layer with different ecological or-

ganic fertilizers before experiment (2016) and after (2019) in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje prieš tręšiant ekologinėmis-organinė-

mis trąšomis, nustatyta, kad dirvožemiai turėjo panašius organinės anglies kiekius, kurie svy-

ravo nuo 1.05 iki 1.15%.  

Po ketverių eksperimento metų (2019) nustatyta, kad Corg kiekis ženkliai sumažėjo ir siekė tik 

0.73 – 0.88% (3.7.2.2 pav.). Didžiausią, paklaidos ribose, organinės anglies kiekį išlaikė krai-

kiniu galvijų mėšlu tręšti dirvožemiai, kurių kiekis buvo 20% didesnis, lyginant su kontrole (be 

trąšų). Staugaitis ir kiti mokslininkai (2015) pabėžė, kad esminė organinės anglies mažėjimo 

dirvožemyje problema Lietuvoje yra intensyvus auginimo technologijų taikymas ir nepakanka-

mas organinių trąšų panaudojimas. Visgi ekologinės-organinės trąšos turėjo teigiamą poveikį 

organinės anglies kiekio išsaugojimui dirvožemiuose, lyginant su kontrole (be trąšų). Didesnę 

įtaką šiame eksperimente turėjo meteorologinės sąlygos, kurios skatino didesnį organinės ang-

lies praradimą iš dirvožemio ariamojo sluoksnio (3.7.2.2 pav.). 
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3.7.2.2 pav. Dirvožemio Corg koncentracija, 0–30 cm dirvožemio sluoksnyje, įterpus skirtingas 

ekologiškas organines trąšas prieš įrengiant ekperimentą (2016 m.) ir po jo (2019 m.) lengvai 

smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje  

Figure 3.7.2.2. Corg concentration amount in 0–30 cm soil layer with different ecological or-

ganic fertilizers before experiment (2016) and after (2019) in Haplic Luvisol Loamy sand soil 

 

3.7.3. Ekologiškų organinių trąšų poveikis C:N santykiui dirvožemiuose 

Viena iš svarbiausių savybių yra organinių medžiagų N koncentracija, paprastai išreiškiama 

C:N santykiu. Papildomos organinės medžiagos, turinčios didelę N koncentraciją (C:N<20), 

sąlygoja N mineralizaciją (Hadas ir kt., 2004), o turintys mažą N koncentraciją, sukelia N imo-

bilizaciją (Moritsuka ir kt., 2004; Cartenì et al., 2018). C:N santykis laikomas geru N prieina-

mumo ir imobilizacijos rodikliu. Stabilių dirvožemio organinės medžiagos (DOM) junginių su-

sidarymui agroekosistemoje C ir N optimalus santykis pripažįstamas apie 10–12 (Mikučio-

nienė, 2010; Kirkly et al., 2011). Taikant palankias augalų auginimo technologijas yra nustaty-

tas teigiamas poveikis C kaupimuisi dirvožemyje, kas labai susijęs ne tik su įterpiamų trąšų 

organine medžiaga, bet ir su organine medžiaga dirvožemyje bei auginamais augalais (Lal, 

2011). Siekiant išvengti didelių išplovimų iš dirvožemio turi būti tinkamas suminio azoto ir 

organinės anglies (C:N) santykis. Bet nereikia pamiršti, kad ne tik didelė dalis anglies yra išp-

launama į podirvį, bet kartu mineralizuojantis DOM yra didelė tikimybė prarasti C kiekį CO2 

pavidalu, kuris patenka į atmosferą, didindamas „šiltnamio efektą“ sukeliančių medžiagų kon-

centraciją (White, 2006). 

Abiejuose dirvožemiuose, prieš įrengiant eksperimentą, buvo apskaičiuotas optimalus C:N san-

tykis, o tai: priesmėlio paprastame išplautžemyje - 11:1 (3.7.3.1 pav.), Lengvai smėlingo prie-

molio paprastame išplautžemyje – 14:1 (3.7.3.1 pav.). Tai leidžia teigti, kad dirvožemyje esanti 

organinė medžiaga išlieka stabilesnė, pakankamai optimalus azoto imobilizacijos procesas ir 

tuo pačiu geresnė dirvožemio agregacija.  
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3.7.3.1 pav. Ekologiškų organinių trąšų poveikis C ir N santykiui priesmėlio paprastame išp-

lautžemyje 

Figure 3.7.3.1. Influence of ecological fertilizer on C and N rate in Haplic Luvisol Sandy loam 

soil 

 

Po keturių eksperimento metų, dėl nuolat kylančios oro temperatūros ir žiemą neužšąlančio 

dirvožemio DOM junginiai nebuvo stabilūs, o C:N santykis žymiai sumažėjo priesmėlio  pap-

rastame išplautžemyje 6:1 – 8:1 (3.7.3.2 pav.), o lengvai smėlingo priemolio paprastame išp-

lautžemyje 7:1 – 8:1 (3.7.3.2 pav.). Aukštesnė temperatūra nei SKN bei tušti dirvožemio lau-

keliai po nuimto pagrindinio derliaus paspartino mineralizacijos procesus, kurios metu didėjo 

ir mineralinio azoto kiekis, rezultate buvo prarastas didelis organinės medžiagos kiekis iš dir-

vožemio. 

 

3.7.3.2 pav. Ekologiškų organinių trąšų poveikis C ir N santykiui Lengvai smėlingo priemolio 

paprastame išplautžemyje  

Figure 3.7.3.2 Influence of ecological fertilizer on C and N rate with in Haplic Luvisol Loamy 

sand soil 
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Apibendrinimas. Mineralinio azoto kiekiai dirvožemyje kito priklausomai nuo nuimto derliaus 

ir vyravusių meteorologinių sąlygų eksperimento metu. Mažiausi kiekiai buvo nustatyti pries-

mėlio ir Lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje 2017 metais prieš bulvių sodi-

nimą, manoma, nuėmus bulvių derlių didelės drėgmės dirvožemio ariamajame sluoksnyje Nmin 

kiekis buvo išplautas į gilesnius dirvožemio sluoksnius kas lėmė pavasarį smarkiai sumažėjusio 

mineralinio azoto kiekį. 2018 metais tai pat matomi didžiausi neigiami pakitimai abiejų tipų 

dirvožemiuose po sėjamųjų žirnių derliaus nuėmimo, o tai skatino liepos mėnesį iškritęs gausus 

kritulių kiekis.  

Palyginus nitratinio azoto ir amoniakinio azoto pasiskirstymą dirvožemiuose įvairiais augalų 

auginimo tarpsniais, pastebėta, kad jų kiekis po derliaus nuėmimo sumažėdavo. Amoniakinio 

azoto dažnai dvigubai daugiau dirvožemiuose randama tręšimui naudojant organinį sapropelį ir 

kraikinį galvijų mėšlą. 

Corg kiekis priesmėlio paprastame išplautžemyje, po ketverių eksperimento (2016-2019) metų 

tendencingai didino vienanarėmis NPK ir kraikiniu galvijų mėšlu tręšti laukeliai. Lengvai smė-

lingo priemolio paprastame išplautžemyje esančiam Corg kiekio praradimui turėjo didesnę įtaką 

meteorologinės sąlygos. Po 4-rių eksperimento metų nustatytas visų ekologiškų organinių trąšų 

teigiamas poveikis mažinti organinės anglies praradimus, lyginant su kontrole (be trąšų). 

Eksperimento pradžioje C:N santykis buvo optimalus formuoti stabilius DOM junginius, o po 

keturių metų C:N santykis fiksuotas per puse mažesnis. Tręšimui naudojamos įvairios ekolo-

giškos organinės trąšos sumažėjimui įtakos neturėjo. Didesnę įtaką šių santykių pokyčiams tu-

rėjo nepalankios meteorologinės sąlygos, o ypatingai temperatūros pokyčiai, neįprastai šiltas 

ruduo bei neužšąlantis dirvožemis žiemos metu, kas lėmė intensyvesnį mineralizacijos procesą 

dirvožemyje. 

 

3.8. Ekologiškų organinių trąšų įtaka priesmėlio paprastojo išplautžemio ir lengvai 

smėlingo priemolio paprastojo išplautžemio agrocheminių savybių pokyčiams 

3.8.1. Ekologiškų organinių trąšų įtaka dirvožemio rūgštumui 

Analizuojant rodiklių pokyčius galima būtu paminėti, kad per ketverius metus dirvožemio rūgš-

tumas nežymiai sumažėjo lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje (pH 6,3 - 6,7), 

o priesmėlio paprastame išplautžemyje linkęs buvo didėti. Priesmėlio paprastame išplautže-

myje nustatyta pH rodiklių vertė didesnė, bet bendrai dirvožemio rūgštumas esmingai nesikeitė, 

po keturių eksperimento metų išliko neutralus. Organiniu sapropeliu patręštuose dirvožemiuose 

buvo nustatyti esminiai pH rodiklio padidėjimai, tačiau jie yra paklaidos ribose(3.8.1.1 pav.).  
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3.8.1.1 pav. Dirvožemio pH pokytis naudojant ekologiškas organines trąšas priesmėlio papras-

tame išplautžemyje 

Figure 3.8.1.1. The soil pH changes of using the organic fertilizers in Haplic Luvisol Sandy 

loam soil 

 

Lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje vienanarėmis NPK trąšomis tręšti dir-

vožemiai po keturių eksperimento metų patikimai didino pH kiekį, nors bendrai žvelgiant pa-

didėjimas nėra žymus (3.8.1.2 pav.). Organiniu sapropeliu patręštame smėlingai lengvame prie-

molyje, skirtingai nei priesmėlyje pH vertė beveik nesikeitė (5.1 iki 5). Organinis sapropelis 

fisiologiškai rūgštesnis nei kitų tipų sapropeliai, todėl jo įtaka dirvožemio rūgštumui yra nedi-

delė (Bakšienė, Asakavičiūtė, 2013) (3.8.1.2 pav.). 

 
3.8.1.2 pav. Dirvožemio pH pokytis naudojant ekologiškas-organines trąšas lengvai smėlingo 

priemolio paprastame išplautžemyje  

Figure 3.8.1.2. The soil pH changes of using the organic fertilizers in Haplic Loamy sand soil. 
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Prieš įrengiant eksperimentus, fosforo kiekio analizė priesmėlio dirvožemyje (210 – 250 mg 

kg-1) parodė, kad dirvožemiai yra didelio fosforingumo. Panaudojus tręšimui įvairias ekologi-

nes-organines trąšas, priesmėlyje fosforo kiekis keitėsi skirtingai. Kraikiniu galvijų mėšlu į-

terptuose dirvožemiuose sumažėjo fosforo kiekis, kas leidžia manyti, kad šios ekologinės trąšos 

negali užtikrinti dirvožemyje optimalaus fosforo kiekio. Organiniu sapropeliu patręšti dirvo-

žemiai išlaikė panašų kiekį 234 mg kg-1. Nustatytas esminis judriojo fosforo padidėjimas (250-

267 mg kg-1) ir judriojo kalio (85-88 mg kg-1) didesnis kiekis įterpus į dirvožemius vienanares 

NPK trąšas, o tai pat, matomas judriojo kalio kiekio nežymus padidėjimas (3.8.2.1 lentelė). 

Kalcio kiekio padidėjimą lėmė patręšimas organiniu sapropeliu (1737-2014 mg kg-1). Matyt, 

priesmėlyje kalcio pasipildė su didesniu kiekiu esančiu sapropelyje. 

 

3.8.2.1 lentelė. Ekologiškų organinių trąšų įtaka dirvožemio agrocheminių savybių pokyčiams 

priesmėlio paprastame išplautžemyje 

Table 3.8.2.1. Influence of inputted organic fertilizers on changing the soil agrochemical pro-

perties in Haplic Luvisol Sandy loam soil 
Pastaba: ± - standartinė paklaida 

Note: ± -- standart deviation 
 

Lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje elementų kiekiai keitėsi skirtingai nei 

priesmėlyje. Nustatyta, kad beveik visi dirvožemiai patręšti ekologiškomis organinėmis trąšo-

mis po keturių eksperimento metų turėjo tendenciją prarasti mineralinės mitybos elementus iš 

dirvožemio (3.8.2.2 lentelė). Išskirti galima būtu vienanares NPK ir kraikinį galvijų mėšlą, ku-

rios didino kai kurių medžiagų kiekį lengvame priemolyje. Patręštuose laukeliuose vienanarė-

mis NPK trąšomis dirvožemyje nustatyta judriojo fosforo (nuo 210-242 mg kg-1) ir kalcio (nuo 

897-935 mg kg-1) kiekių padidėjimai paklaidos ribose, o su kraikinio galvijų mėšlo patręšimu 

Trąšų varian-

tai 

Treatments 

P₂O₅ mg kg¯¹ K₂O mg kg¯¹ Ca mg kg¯¹ Mg mg kg¯¹ 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 

Kontrolė (be 

trąšų) 

Control (no 

fertilizers) 

241±6.6 205±11 
110±4.

5 
75±7.5 988±113 1315±14 

270±1

1 
145±2.5 

NPK 250±6.5 267±9.8 85±7.2 88±8.4 1817±196 1621±123 278±4 199±28 

Organinis sap-

ropelis 

Organic sap-

ropel 

210±5.5 202±6.8 82±2.5 
71±11.

1 

1737±194

1 
2014±738 205±4 203±61 

Kraikinis gal-

vijų mėšlas 

Cattle manure 

234±5.5 234±4.4 
106±2.

1 

93±14.

1 
1941±35 1483±171 234±4 214±67 
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matomas kalcio kiekio didėjimas (870-872 mg kg-1). Tuo tarpu, jeigu priesmėlyje patręštame 

organiniu sapropeliu kalcio padaugėjo, tai lengvame priemolyje sumažėjo. Matyt, lengvai smė-

lingo priemolio paprastame išplautžemyje kalcio judrumas gerokai didesnis nei priesmėlyje. 

 

3.8.2.2 lentelė. Ekologiškų organinių trąšų įtaka dirvožemio agrocheminių savybių pokyčiams 

lengvai smėlingo priemolio paprastame išplautžemyje 

Table 3.8.2.1. Influence of inputted organic fertilizers on changing the soil agrochemical pro-

perties in Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Trąšų variantai 

Treatments 

P₂O₅ mg kg¯¹ K₂O mg kg¯¹ Ca mg kg¯¹ Mg mg kg¯¹ 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 

Kontrolė (be 

trąšų) 

Control (no ferti-

lizers) 

223±8.5 168±3.2 165±8.5 85±6.4 946.3±41 856±35 137±1.2 103±8 

NPK 210±5.6 242±4.1 164±5.6 124±9.2 897±53 935±104 123±2 117±11 

Organinis sapro-

pelis 

Organic sapropel 

204±4.7 174±3.8 157±1.7 88±4.6 903.3±78.5 861±55 141±4.5 103±7.6 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

205±3.1 197±11.6 154±3.1 105±3.8 870±48.6 872±48 127±4.6 109±6.5 

Pastaba: ± - standartinė paklaida 

Note: ± -- standart deviation 

 

Apibendrinimas. Po keturių metų eksperimento, fiksuotas daugumos mineralinės mitybos e-

lementų sumažėjimas dirvožemiuose. Priesmėlio paprastame išplautžemyje vienanarės NPK 

trąšos padidino žymiai judriojo fosforo ir kalio kiekius paklaidos ribose, organinio sapropelio 

patręšimas turėjo teigiamą įtaką didesniui kalcio kiekio kaupimuisi. Lengvai smėlingo priemo-

lio paprastame išplautžemyje nustatytas teigimas vienanarių NPK ir kraikinio galvijų mėšlo 

veikimas, kuris padidino žymiai judriojo fosforo (vienanarės NPK trąšos) ir nežymiai kalcio 

kiekius (vienanarės NPK trąšos ir kraikinis galvijų mėšlas). Mokslininkų nustatyta, kad perei-

namuoju laikotarpiu (maždaug apie vieną rotaciją), ekologinėmis trąšomis tręštų dirvožemių 

mineralininės mitybos elementų kiekis linkęs mažėti, o po to didėja dėl atsinaujinančios dirvo-

žemio kokybės (Baranski et al., 2014; Brazinskiene et al., 2014; Lee et al., 2015; Suja et al., 

2017; Fess, Benedito, 2018).  

 

IŠVADOS 
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1. Per ketverius sėjomainos metus priesmėlio paprastojo išplautžemio suminiam apykaitinės 

energijos kiekiui efektyvesnis buvo kraikinis galvijų mėšlas, o lengvai smėlingo priemolio 

paprastajame išplautžemyje - kraikinio galvijų mėšlo ir organinio sapropelio trąšų panaudo-

jimas tęšimui.  

2. Miežių grūduose elementų susikaupimui derliuje didesnę įtaką turėjo priesmėlio ir lengvai 

smėlingo priemolio paprastojo išplautžemio patręšimas organiniu sapropeliu. Bulvių gum-

buose priesmėlio paprastajame išplautžemyje vienanarės NPK trąšos 2017-ais m. didino a-

zoto ir krakmolo kiekius, o lengvai smėlingame priemolio paprastajame išplautžemyje pat-

ręšimas organiniu sapropeliu, 2019-ais m., didino nitratų susikaupimą. Žirnių grūduose ryš-

kesnis mineralinės mitybos elementų sukaupimas nustatytas dirvožemiuose patręštuose krai-

kinio galvijų mėšlu. 

3. Azoto balansas, dviejų tipų dirvožemiuose buvo neigiamas. Fosforo teigiamas balansas nus-

tatytas  priesmėlio ir smėlingai lengvojo priemolio dirvožemį tręšiant vienanarėmis NPK ir 

organinio sapropelio trąšomis. Neigiamas kalio balansas buvo nustatytas abiejuose dirvo-

žemiuse patręštuose organiniu sapropeliu ir kraikiniu galvijų mėšlu.  

4. Per hidrologinius metus, paprastojo išplautžemio priesmėlio vidutiniškai filtravosi nuo 11 

iki 21% kritulių daugiau, lyginant su kontrole. Intensyvesniam filtravimuisi smėlingai 

lengvo priemolio dirvožemyje kraikinio galvijų mėšlo patręšimas turėjo teigiamos įtakos 

mažiausiam kritulių infiltravimui. 

5. Nustatyta, kad didžiausi organinės anglies ir nitratų kiekiai išplaunami rudenį ir žiemą. Or-

ganinės anglies išplovimas daugeliu atvejų priklausė nuo vyravusių meteorologinių sąlygų, 

atskirų sezonų, nei nuo vidutinio kiekio per eksperimento metus. Nitatinio azoto mažesniems 

nuostoliams teigiamą įtaką turėjo visos ekologiškos organinės trąšos, bendrai per hidrologi-

nius metus. 

Įterpiant vienanares NPK trąšas nustatyti didesni fosforo išplovimo nuostoliai priesmėlio ir 

lengvai smėlingo priemolio paprastojo išplautžemio dirvožemiuose.  

Kalio nuostoliai, visais sezono laikotarpiais, buvo panašūs, abiejų tipų dirvožemiuose. Ver-

tinant vidutinį išplautą kiekį per hidrologinius metus, nustatyta nežymiai didesnis kalio išp-

lovimo kiekis įterpus vienanares NPK ir organinį sapropelį abiejuose dirvožemiuose. 

6. Mineralinio azoto kiekiai dirvožemyje kito priklausomai nuo nuimto derliaus ir vyravusių 

meteorologinių sąlygų, eksperimento metu. Mažiausi kiekiai buvo nustatyti priesmėlio ir 

lengvai smėlingo paprastojo išplautžemio dirvožemiuose 2017 metais. 



120 
 

7. Po keturių eksperimento metų, fiksuotas daugumos mineralinės mitybos elementų sumažė-

jimas dirvožemiuose. Priesmėlio paprastajame išplautžemyje vienanarės NPK trąšos esmin-

gai didino judriojo fosforo ir turėjo įtakos nežymiam kalio kiekio padidėjimui, o organinio 

sapropelio patręšimas turėjo teigiamą įtaką didesniam kalcio kiekiui, paklaidos ribose. Leng-

vai smėlingo paprastojo išplautžemio dirvožemyje nustatytas teigiamas vienanarių NPK 

trąšų, kuris patkimai didino judriojo fosforo (NPK trąšos) ir kalio kiekius.  

Organinės anglies kiekis, paprastojo išplautžemio priesmėlyje, po ketverių eksperimento 

(2016-2019) metų turėjo tendenciją didėti patręšus juos vienanarėmis NPK ir kraikiniu galvijų 

mėšlu. Lengvai smėlingo paprastojo išplautžemio esančiam Corg kiekio praradimui turėjo di-

desnę įtaką meteorologinės sąlygos.  

Po 4-erių trąšų veikimo metų C:N santykis tiek priesmėlio, tiek smėlingai lengvo priemolio 

dirvožemyje sumažėjo per pusę.  
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SUMMARY  

INTRODUCTION 

Organic production" means a common framework for business management and food pro-

duction, including best environmental practices, high biodiversity, conservation of natural re-

sources and organic production taking the preference of certain consumers in process with the 

natural materials. Organic production plays a very important role in society: creating a specific 

market that meets consumer demand for organic products, as well as providing benefits to so-

ciety by contributing to environmental protection and rural development (IFOAM 2008; 

ZUMIS 2013). 

Inserting the organic fertilizers into the soil brings benefits to the productivity of the crops 

grown. Plants use just a small part of the nutrients inserted with the ecological organic fertili-

zers, and unused stay in the soil and can be leach with the hard rainfalls, can resulting in adverse 

effects on water quality (Pappa et al., 2011). ; Randal, 2012; DEFRA, 2018). Nutrients leaching 

losses depend on the granulometric composition of the soil, the amount of organic matter, the 

hydrothermal coefficient during active vegetation, and the amount of precipitation and abun-

dance (Kim et al., 2018; Zhang et al., 2018). 

In agricultural land, it is important to apply organic farming methods in order to reduce the 

concentrations of biogenic (NO3, K, Ca and P) elements and organic carbon in water resources. 

Leaching losses of nutrients are related both to the agrarian soil use to climatic factors: rainfall 

intensity, vegetation cover, soil moisture and thermal regime (number of days with negative air 

temperature, average daily temperature) (ICAT., 2017; Kim et al., 2018; Zhang et al., 2018).  

The lysimetric research helps to understand the influence of organic fertilizers: nutrients migra-

tion in the soil, the crop yield supplement formation. There are few studies of organic fertilizers, 

such as NPK (Patentkali, phosphorite powder, potassium magnesia), sapropel fertilizers, they 

are more focused on the quality of the crop and agrochemical properties changes in soil, avoid-

ing material losses due to precipitation. Therefore, it is particularly important to identify and 

evaluate the effects of ecological organic fertilizers (Provita, phosphorite powder, potassium 

magnesia (NPK sources), sapropel) on crop yield and quality, filtration of atmospheric precip-

itation in lightly structured soils, such as Haplic Luvisol loamy sand and sandy loam soils.  

Hypothesis of Research. Probably that the use of nutrients in organic fertilizers should be 

optimal and the partly released of mineral nutrients improve the soil structure and the yield of 
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cultivated plants. The amounts of nitrogen, phosphorus and potassium leaching losses depend 

on inserted ecological organic fertilizers chemical composition and the time of the season of 

the year when the element is leached the most intensively in unfavorable meteorological con-

ditions. In light granulometric structure soils, the processes of decomposing organic matter take 

place more intensively, as a result, significant losses of organic carbon are possible. 

Aim of Study. To investigate and evaluate the effect of organic fertilizers (Provita, phosphorite 

powder, potassium magnesia (NPK sources), organic sapropel and cattle manure) on crop yield 

and quality, atmospheric precipitation filtration, changes in loamy sand and Sandy loam soils 

properties (soil-plant-water). 

Tasks of Research.  

1. To evaluate the impact of organic fertilizers on the yield and accumulated nutrients in 

it (barley, potatoes, spring wheat, potatoes); 

2. To calculate the influence of the main NPK balance after inserted organic fertilizer. 

3. To determine the influence of inserted organic fertilizers on precipitation infiltration; 

4. Ištirti ir įvertinti ekologiškų organinių trąšų įtaką priesmėlio ir lengvai smėlingo prie-

molio paprastųjų išplautžemių agrocheminių savybių, Nmin pokyčiams ir C:N santykio 

kaitai eksperimento metu; 

5. Apskaičiuoti biogeninių elementų (N, P, K, Ca ir Corg) išplovimo nuostolius; 

Propositions to be defended: 

1. The applied organic fertilisers have different effects on crop yield and the element ac-

cumulation. 

2. The soil N, P, K balance is highly dependent on the inserted ecological organic fertilizer. 

3. The flow of nutrients to groundwater is mainly determined as soil structure, diversity of 

cultivated plants and meteorological conditions (intensity of precipitation and tempera-

ture variations).  

4. The highest element losses in the Haplic Luvisol sandy loam and Loamy sand are rec-

orded in the absence of crops in the soil. Increased precipitation and temperatures above 

the SCN lead to higher nutrient losses. 



183 
 

5. The agrochemical properties of soil change when Haplic Luvisol Loamy sand and Sandy 

loam are fertilized with organic fertilizers, but the potential fertility of the soil remains. 

Novelty of the research. The obtained research results show the new knowledge about the 

effect of ecological organic fertilizers on the concentration of nutrients and leaching losses of 

elements, which also allows evaluating the yield supplement and elements accumulation of 

plants grown in crop rotation. The addition of ecological organic fertilizers was found to have 

less effect on the mineral nutrients losses compared to the changing meteorological conditions 

throughout the experiment. 

The doctoral study showed that there are not enough nutrient elements for productive plant 

production in light granulometric soils in organic production farms. In addition, inserted sapro-

pel fertilizer into the soil near lakes would leach less nutrients through groundwater into the 

lake. 

Practical Significance of Work. The experimental results show that rainfall abundance and 

increasing air temperature are essential indicators of nutrient loss, as higher amounts of precip-

itation filtration were found in the winter and spring season, when the soil was not covered with 

plants.  

This work has shown that meteorological conditions have significant influence in the zone of 

light texture soils of organic production farms; they limit the formation of productive and high-

quality yields during plant growth. In the light of the results of this experiment, it could be 

suggested to reconsider the recommended application rates for ecological-organic fertilisers in 

agriculture. 

Materials and Methods 

The experiments were performed in stationary, cylindrical, reinforced concrete lysimeters lo-

cated at Voke Branch of the Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry. The area 

of each of them was 1.75 m2. Number of lysimeters – 24 units. There were outlets to the col-

lection vessels at the bottom of the lysimeters, where the infiltrated water leaked from the stud-

ied soil horizons was collected. The studied soil layer was 1.35 m. The soil in the lysimeters 

was replaced in 2008. They were filled with the soil typical of the Eastern Lithuanian zone – 

sandy loam on sandy loam and light loam on light loam Haplic Luvisol (according to WRB, 

2015). Soil ploughing (horizon A) layer thickness – 0.3 m. The soil texture was determined 
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organoleptically (Fig. 1). The soils were poured onto a filter consisting of granite chips of var-

ious sizes covered with a 10 cm thick layer of quartz sand. These substances are considered 

inert and not able to retain chemical substances. 

Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Haplic Luvisol Sandy loam soil 

 

 

   Figure 1. Scheme of lysimeters 

 

Experimental scheme and fertilizer characteristics. 

 The experiments used organic fertilizers such as Provita, phosphorite powder and po-

tassium magnesia (Patentkali) - – NPK., certified in 2006 by PI Ekoagros for organic production 

farms.  

Provita is a fertilizer manufactured from processed pig bristles according to a special techno-

logy that removes moisture, chops bristles and compresses them into pellets. Fertilizer compo-

sition: Nsum – 14.0%. The fertiliser is of neutral reaction and therefore does not acidify soil.  

Phosphorite powder is a source of phosphorus for plants obtained by grinding phosphorites. 

It contains 20% P2O5.  
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Potassium magnesia (Patentkali) is a source of potassium for plants in organic farms. The 

fertilizer is produced from natural marine sediments. They contain 30% K2O (Table 1). 

Organic sapropel and cattle manure were incorporated during the first year of the study. The 

following year, their effects were monitored. The rates for organic sapropel and cattle manure 

fertilizer are presented in natural matter and the amount of incorporated elements is calculated 

in dry matter.  

The lysimeter plots were fertilized with NPK organic fertilizers every year in spring, 2-4 days 

before sowing/planting. The recommended NPK organic fertilizer rates for plant fertilization 

were used as follows: N50P50K50 for barley; N60P60K60 potato; and N0P50K50 for peas. The four 

treatments were arranged in a randomized design with 3 replicates. 

 

Table 1. The chemical composition of fertilizers 

The chemical composition 

 of fertilizers 

Fertilizers 

Provita 
Phosphorite 

powder 

Potas-

sium 

magne-

sia 

Organic 

Sapropel 

Cattle  

Manure 

Organic matter, %    74.8 87.8 

Total nitrogen (Ntot), % 14   2.0 1.9 

Phosphorus (P2O5), % 1.4 20  0.6 0.12 

Potassium (K2O), % 0.2  30 0.18 2.16 

Calcium (Ca), %    1,25 0,70 

Magnesium (Mg), %   6 0,076 0,25 

All chemical parameters were determined in the Agrochemical Research Laboratory  of the 

Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry. In cattle manure, organic sapropel: 

 Dry matter quantity – according to LST EN ISO 13040:2008, gravimetric method; 

 Organic matter – according to LST EN 13039:2012, gravimetric method; 

 Nitrogen sum (Nsum) – according to LST EN ISO 13654-1:2002 by the Kjeldahl 

method; 

 Phosphorus (P) – according to LST EN ISO 6878:2004, atomic emission spectrometric 

method; 

 Potassium (K) – according to LST ISO 9963-3:1998, flame fotometric method; 
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 Calcium (Ca), magesium (Mg) - according to LVP D-13:2011, Egner–Riehm–Domingo 

method (A-L), atomic absorption spektrometric AAnalyst 200. 

 

Soil sampling for analyses. Soil samples for agrochemical analyses were taken by auger from 

0-30 deth. At the beginning (2016) and at the end (2019), three drills from each lysimeter plot: 

pH, mobile P2O5, K2O, calcium (Ca) and organic matter content. The amount of mineral nitro-

gen in the arable layer of the soil was determined annually before the seeding, 30 days after 

planting/seeding and after harvesting. 

At the beginning of the experiment (2016), the agrochemical parameters of the soil in the sandy 

loam Haplic Luvisol were determined: pHKCl – 6.3, Ntot – 0.059–0.085%, hummus – 1.45–

2.05%, P2O5 and K2O - 208–244 and 90–141 mg kg-1; Loamy sand Haplic Luvisol: pHKCl – 5.0-

5.2, Ntot – 0.099-0.107%, hummus – 1.81-1.98%, P2O5 and K2O - 203-214 ir 152-171 mg kg-1. 

The amount of mineral nitrogen in the arable layer of the soil was determined annually before 

the seeding, 30 days after planting/seeding and after harvesting. 

Soil analyses: 

 pHKCl – according to LST ISO 10390:2005, 1N KCl by potentiometric method; 

 mineral nitrogen (N-NO3+N-NH4) – according to LVP D-05:2017, was determined in 

air dry sample, 1N KCl, spectometric method; 

 mobile phosphorus (P2O5) – according to LVP D-07:2016 Egner-Riehm-Domingo (A-

L), spectrophotometric method; 

 mobile potassium (K2O) – according to LVP D-07:2016 Egner-Riehm-Domingo (A-L) 

flame photometric method; 

 mobile calcium (Ca) and magnium (Mg) – according to LVP D-13:2016 Egner-Riehm-

Domingo method (A-L), atomic absorbtion spectometric AAnalyst 200 method; 

 organic carbon – according to ISO 10694:1995, was determined by a dry combustion 

method using a total carbon analyser LiquiTOC ӀӀ; 

 Nitrogen sum – according to ISO 11261:1995, Kjeldhahl method. 

  

Water filtration. The amount of filtrate were calculated for separate months, seasons and years. 

Season length of spring (March–May), summer (June–August) and autumn (September–No-

vember) matched the calendar periods of a year. Estimation of atmospheric precipitation in 
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winter corresponded with the accounts of filtration during this period (precipitation amount in 

December of the current year (n) was summed up with precipitation amount of January and 

February of the following year (n+1). Such calculation is based on the temperature regime of 

winter period, because at temperatures below 0°C solid precipitation occurs, which takes a 

liquid for only at positive air temperatures, and the infiltration can start much later than the 

precipitation occurrence. The amount of atmospheric precipitation filtrate per year was calcu-

lated from 1 March of the current year till last day of February of the following year (12months). 

Infiltrated water was collected in 20–25 L glass bottles from each lysimeter separately at the 

end of every month. Infiltrated water sample is taken monthly for 2.5% of the lysimetric amount 

of water collected from each glass bottles. The leachate average of elements concentrations 

were calculated for each treatments. Nitrate concentration (NO3) in lysimetric water was deter-

mined monthly, concentrations of phosphorus and potassium – once per season. The leachate 

concentrations of the elements were calculated in mg/L and infiltrate amount calculated – L m2 

for separate months, seasons (every three months) and years. Infiltrate samples are taken 

monthly, 2.5% of the lysimetric amount of water collected from each treatment glass bottles. 

The infiltration rate (mg ha-1) of the substances was calculated according to the formula as 

follows in Eq. (1) [26]; 

NL = VT × Ce (1) 

 

where Ce is concentration of leached element (mg/L); VT is the total volume of infiltrated water 

per hectare over a given period (month, season) (L). 

The total volume of leachate (VT) is determined as follows in Eq. (2); 

VT =𝑉𝐵 ×1000 

                       𝐴𝐶          (2) 

where VB is the volume of water infiltrated from the lysimeter plot (for a given month or sea-

son) (L), and AC is the lysimeter plot area (m2). 

Infiltrated water analyses:  

 Nitrates (NO3
-) – according to LST EN ISO 13395:2000, colorimetric method; 

 Mobile phosphorus (P) – according to LST ISO 9964-3:1998, atomic absorption specto-

metric method; 

 potassium (K+) – according to LST ISO 9964-3:1998, flame photometric method; 

 Calcium (Ca2+) – according to ISO 7890-2000, atomic absorption method; 

 Organic carbon (Corg) – according to LAND 83:2006, flame photometric method. 
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Plants sampling for analysis. In experiment was planting: spring barley (Hordeum vulgare L.) 

– potatoes (Solanum tuberosum L.) – peas (Pisum sativum L.) – potatoes (Solanum tuberosum 

L.). 

All agrotechnical operations were performed manually. The spring barley and peas were sown 

in the third ten day period of April. The seeding rate was 200 kg/ha. Inter rows – 12 cm. The 

potatoes were planted in the third ten-day period of April (9 u. per lysimeter). Varieties: spring 

barley – ‚Aura‘; Potato – ‚VB Liepa‘; peas – ‚Ambasador‘. 

Crop yield account performed at the stage of full maturity. The yield of barley above-ground 

biomass was calculated from 0.25m-2 of each lysimeter plot, the yield of spring barley grain 

and straw (t ha-1), 1000 grain mass, total nitrogen, phosphorus, and potassium were determined 

in grain and straw. In the potato growing year, the following are determined: yield of potato 

tubers (t ha-1), yield - total nitrogen, phosphorus, potassium, nitrates and starch (%). In the year 

of pea cultivation, the grain yield of peas (t ha-1) and the amount of total nitrogen, phosphorus 

and potassium in the yield were calculated. 

For chemical analyses of plant yield in the laboratory we took about 100-150 g of spring barley 

and pea grains and about 1 kg of potato tubers from each plot of the lysimeter. 

 

Plants analyses: 

 Nitrogen sum (Nsum) – according to (EB) Nr. 152/2009 III priedas, C, Kjeldahl method; 

 Phosphorus (P) – according to EN 13650:2001, spektrometric method; 

 Potassium (K) – according to EN 13650:2006, flame fotometric method; 

 Starch – according to the weighting method with Parov scales; 

 nitrates (NO3
-) – according to No. 160/3-2841, colorimetric method. 

 

Meteorological conditions. The meteorological conditions were very contrasting. Significant 

variations in precipitation were observed: a year of excess moisture changed to a very dry year. 

In 2016, spring was warm. The period of active growth of plants started on average 10 days 

earlier than usual and ended on average 2 weeks earlier than usual. The growing season lasted 

a week shorter compared to the multiannual data (192, the multiannual average was 199). Tem-

peratures in March, April, and May exceeded the standard climate normal (hereinafter – SCN) 
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by 0.1 to 2 degrees. In spring, higher precipitation was observed in March – 37% more com-

pared to SCN. Meteorological conditions at the beginning of active growth were not favourable 

for barley germination. During the winter season, temperatures varied, with negative air tem-

peratures in the last winter month rising by 4.8 degrees above the average multiannual climate 

normal. The autumn season was characterised by abundant precipitation – 86 mm more com-

pared to SCN.  

The air temperature in March 2017 was 3.2 °C higher than the standard climate normal, and 

April and May were cooler, with temperatures ranging from 0.9 to 1.6 °C below SCN. Precip-

itation in the spring season was 18% more compared to the multiannual normal, which allowed 

potato tubers to germinate in soil. Summer and autumn could be marked as a particularly wet 

period, during which as much as 35–74% more precipitation fell compared to the multiannual 

precipitation rate. During the winter, the temperature increase in December was recorded – 3 

°C more compared to SCN; therefore December was also warmer with 32% higher precipitation 

compared to SCN. January was marked as the coldest winter month, the temperature was lower 

by 5.2 °C, the precipitation did not exceed SCN. 2017 was noteworthy as a year of excessive 

humidity according to HTC (> 1.6). The first ten days of the first month of active plant growth 

were dominated by cool and dry weather. In terms of HTC, it was a good time for potato tubers 

to germinate. Conditions were unfavourable during the growth period. As the leaves grew and 

began to bloom, there was plenty of moisture. 

The temperature recorded in March 2018 was 1.2 degrees lower compared to the standard cli-

mate normal. In April and May, the situation changed and the temperature rose by 16 °C above 

SCN. There was a visible decrease in precipitation, which was lower than the multiannual pre-

cipitation rate (only 30–95% of precipitation fallen). The summer season was warm enough and 

with little rainfall. The time of active growth of plants was unfavourable for pea growth and 

development – a very high dryness was recorded resulting in a low pea yield. Temperature 

increases were observed throughout the months of this year. 

In 2019, July was distinguished when the temperature was recorded to be 0.9 °C lower com-

pared to SCN. During the autumn period, the amount of precipitation was not abundant and 

reached only 71–95% of the precipitation fallen. The temperature in the autumn period was 

higher compared to SCN. The winter season temperature was higher in January (-4.4 °C) com-

pared to SCN, and in December and February the temperature dropped by 4.4 – 4.7 °C lower 

than the standard climate normal. Considering HTCs during the active growth, it can be said 
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that there were no favourable meteorological conditions to achieve the optimal yield of potato 

tubers at the end of growing season. 

Statistical Data Evaluation. The ecological organic fertilizer are formed as the arithmetic 

mean (x) ̅ and standard deviation (±) in MS Excel. The dispersion analysis method (ANOVA) 

was applied to evaluate the crop yield, nutrient accumulation, nutrient leaching, soil agrochem-

ical properties of pot vegetation experiments using a software package SELECTION (Rau-

donius, 2017). Differences between treatments were assessed by the Duncan test. Correlation-

regression data analysis was performed to determine the strength of the relationship between 

the variables. 

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 

The yield results of the plants grown during the experiment allow to conclude that the produc-

tivity depends not only on the used ecological organic fertilisers, but as studied by other scien-

tists, on the type of soil, fertiliser compounds and meteorological conditions (Janušauskaitė, 

2014; Bindraban et al., 2015). The fertilisers, especially solid cattle manure and organic sapro-

pel, incorporated in soils of light texture are excellent sources of soil organic matter, which both 

replenish humus in soil and protect crop yields against adverse weather conditions during active 

plant growth (Ostrovskij et al., 2014; Arslan et al., 2017).  

Spring barley yield. The spring barley yield results of the first experimental year showed that 

the application of ecological-organic fertilisers was similarly effective. However, the highest 

and most significant grain yield was obtained by incorporating cattle manure both in sandy 

loam (2.38 t ha-1) and loamy sand (3.66 t ha-1) Haplic Luvisol. The efficiency of NPK fertilisers 

in the sandy loam Haplic Luvisol was slightly higher, however, not significant in comparison 

with the control (1.44 t ha-1) (with zero fertilisation) and organic sapropel (1.09 t ha-1) fertilisers.  

Although the plots of the sandy loam Haplic Luvisol fertilised with organic sapropel formed 

the largest numbers of productive stems, matured the largest number of grains and produced 

the longest ears in terms of grain yield and 1000 grain weight, the results were lower compared 

to other fertilisers applied during the experiment.  

After ripening of spring barley, the significantly highest content (P≤0.05) of nitrogen accumu-

lated in the yield with the incorporated organic sapropel fertiliser was as follows: 2.25% in the 

sandy loam Haplic Luvisol and 1.93% in the loamy sand Haplic Luvisol (Fig. 2, Fig. 3). 
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Figure 2. The nutrient accumulated amount in the spring barley harvest in Haplic Luvisol Sandy 

loam soil 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant (p<0.05) according 

to Duncan‘s test. 

 

The grain yield results showed that the incorporation of cattle manure into soil stimulated a 

quantitative yield increase, and the assessment in terms of qualitative indicators demonstrated 

the advantage of organic sapropel in accumulating higher total nitrogen, phosphorus (0.49% in 

the sandy loam Haplic Luvisol and 0.51% in the loamy sand Haplic Luvisol) and calcium 

(0.041% in the sandy loam Haplic Luvisol and 0.041% in the loamy sand Haplic Luvisol) in the 

grain yield (Fig. 2, Fig. 3). 

 

Figure 3. The nutrient accumulated amount in the spring barley harvest in Haplic Luvisol 

Loamy sand soil 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant (p<0.05) according 

to Duncan‘s test. 
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Potato yield. The research result assessment during the second (2017) and fourth (2019) years 

of fertiliser application, when potatoes were grown in the crop rotation, revealed that the aver-

age tuber yield in 2017 varied: from 17.48 t ha-1 to 26.50 t ha-1 in the sandy loam Haplic Luvisol; 

and from 23.21 t ha-1 to 35.75 t ha-1 in the loamy sand. The decrease in tuber yield in 2019 

(from 25.40 till 30.98 t ha-1 in the sandy loam; and from 24.39 t ha-1 to 37.36 t ha-1 in the loamy 

sand) was determined by the predominant drought during active plant growth.   

It was observed that the application of organic fertilisers (organic sapropel and cattle manure) 

to the soil led to the formation of larger potato tubers. The accumulation of elements in the yield 

during the potato growing year was positively influenced mainly by NPK fertilisers applied in 

the sandy loam Haplic Luvisol and cattle manure fertilisers in the loamy sand Haplic Luvisol. 

Fertilisation of the lysimeter plots with organic sapropel made influence only on higher accu-

mulation of phosphorus in the loamy sand Haplic Luvisol in 2017, and in the sandy loam Haplic 

Luvisol in 2019 (Fig. 4, Fig. 5). 

 

Figure 4. The nutrient accumulated amount in the potatoes tuber harvest in Haplic Luvisol 

Sandy loam soil 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant (p<0.05) according 

to Duncan‘s test. 
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Figure 5. The nutrient accumulated amount in the potatoes tuber harvest in Haplic Luvisol 

Loamy sand soil 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant (p<0.05) according 

to Duncan‘s test. 

 

The levels of nitrates accumulated in tuber in 2017 was not significantly high. All organic fer-

tilisers applied were found to slightly increase nitrate accumulation in both types of soils. In 

2019, the amounts of nitrates accumulated in potato tubers were reduced by organic fertilisers 

applied in the sandy loam Haplic Luvisol; organic sapropel fertilisers (62.5 mg kg¯¹) increased 

the significant amounts of nitrates in the loamy sand Haplic Luvisol (Fig. 5). 

 

Figure 6. The nitrates accumulated amount in the potatoes tuber harvest in Haplic Luvisol 

Sandy loam (a) and Loamy sand (b) soils 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant (p<0.05) according 

to Duncan‘s test. 
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Figure 7. The starch accumulated amount in the potatoes tuber harvest in Haplic Luvisol Sandy 

loam (a) and Loamy sand (b) soils 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant (p<0.05) according 

to Duncan‘s test. 
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organic fertilisers applied did not have any significant effect on the pea yield increase, more 
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Figure 8. The nutrients accumulated amount in the peas harvest in Haplic Luvisol Sandy loam 

(a) and Loamy sand (b) soils 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant (p<0.05) according 

to Duncan‘s test. 
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compared to the energy accumulated in the soil fertilised with organic sapropel (256 MJ MJ 

ha¯¹). Generally, the amount of energy accumulated in the potato yield during the two-year 

harvest, it was found that the plots fertilised with cattle manure were more valuable in terms of 

energy.  

 

Figure 9. The energy metabolism content in the production of different crops in Haplic Luvisol 

Sandy loam soil 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05). 

 

During the experimental year, the incorporated cattle manure had a strong positive effect on the 

metabolic energy of crop yield accumulated in the loamy sand Haplic Luvisol (barley grain – 

47 MJ ha¯¹, barley straw – 14 MJ ha¯¹, potato tubers – 455 MJ ha¯¹, and peas grain – 33 Mj 

ha¯¹); it stimulated higher energy accumulation in the yield.  

ab

a

ab

d

b

b

ab

c

a

c

ab

a

c

d

b

c

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Miežių grūdų ir šiaudų Bulvių gumbų Žirnių grūdų ir virkščių Bulvių gumbų

MJ ha¯¹

Control (no fertilizer) NPK Organic sapropel Cattle Manure

Spring barley  grain 

and strain

Potatoes tuber Peas grain and spikesPotatoes tuber 

AE sukaupta suma per keturis eksperimento metusAccumulated per four experimental year



197 
 

 

Figure 10. The energy metabolism content in the production of different crops in Haplic Luvi-

sol Loamy sand soil 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05). 
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the formation of higher yields, as a result of which it accumulated the highest nitrogen content 

(Fig. 11).  

 

Figure 11. Influence on N, P, K balance of organic fertilized soils in Haplic Luvisol Sandy 

loam soil 
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Table 12. Influence on N, P, K balance of organic fertilized soils in Haplic Luvisol Sandy loam 

soil  

Leaching of biogenic elements 

Precipitation and filtration water. During the experiment, the meteorological conditions were 

not contrasting. Significant changes in precipitation are visible: the year of excess moisture 

changed to a very dry year. 

The amount of precipitation compared to the standard precipitation rate was recorded the high-

est (Fig. 13). The uneven distribution of seasonal precipitation is visible over a four-year period, 

with the highest amount of precipitation being recorded in 2017, during which the precipitation 

exceeded the average perennial precipitation. 

 

Figure 13. Seasonal distribution of precipitation (mm) during the experiment (2016-2019) 
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During the experiment in different hydrothermal conditions year the average of filtration was 

11 to 21% more in the Sandy loam Haplic Luvisol compared to the control (without fertilizer) 

(Table 2). The trend of precipitation filtration in Loamy sand Haplic Luvisol is less, with cattle 

manure and had the indisputable advantage of retaining more atmospheric precipitation in the 

soil (Table 2). 

 

Table 2. Influence on atmospheric precipitation infiltration in two types of soil with applied 

ecological fertilizers (L m-2) 

Treatmens of 

the fertiliza-

tion 

Season of the Year 

Average of infiltra-

tion water per hydro-

logical Year 

 Spring Summer Autumn Winter L m-2 % 

Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Control (no fertili-

zed) 
95.55a 26.98abc 98.29bc 112.23a 333.06 100 

NPK 122.38c 35.64bc 113.64abc 131.93bc 403.59 121 

Organi Sapropel 114.30bc 37.02c 111.83bc 124.81abc 387.96 116 

Cattle Manure 117.55bc 20.71a 104.29abc 128.71 c 371.26 111 

Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Control (no fertili-

zed) 
104.45b 14.86b 89.02bc 127.81 c 336.14 100 

NPK 101.88ab 16.00ab 83.93abc 124.33abc 326.14 97 

Organi Sapropel 102.14ab 15.71ab 89.5 c 129.19 c 336.55 100 

Cattle Manure 103.41ab 11.43ab 75.41 a 110.81 a 301.05 90 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant data at 95% confi-

dence level according to Duncan‘s test. 

 

Organic carbon leaching. A four-year experiment showed that the highest concentrations of 

organic carbon in infiltration water detected in autumn and winter were similarly recorded to 

be higher in two types of soils in autumn and winter. In total, the soils fertilised with different 

fertilisers during the four experimental years increased Corg concentration and leaching rates. 

In the winter of 2016 and spring of 2017, the action of organic sapropel observed in the sandy 

loam Haplic Luvisol was associated with higher mineralisation of organic matter and higher 

levels of Corg concentration in lysimeter water collectors (Fig. 14). The highest concentrations 

were obtained in the winter (18.00 mg L-1) and spring (28.00 mg L-1) of 2016, compared to 

other applied organic fertilisers.  
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Figure 14. Influence of different organic fertilization on organic carbon concentration (mg Corg 

L-1) in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05). 

 

As the soil did not freeze completely during the winter (1.35 cm at deep lysimeters – a constant 

flow of water to the lysimeter collectors was observed), the leaching loss of Corg was deter-

mined.  

While analysing the leaching intensity of Corg in the autumn and winter seasons, the leaching 

rate dependence on the prevailing weather conditions was determined during the first two years 

after fertiliser application. In autumn 2016, the correlation of Corg leaching in the plots with 

NPK fertilisers applied showed an equally strong dependence on the prevailing temperature and 

the amount of precipitation at that time. The abundance of Corg leaching from the soil fertilised 

with organic sapropel and solid cattle manure was more influenced by the prevailing air tem-

perature. As it increased proportionally, the leaching of Corg material increased as well.  

While comparing the dependence of Corg leached on the amount of precipitation in the winter 

period of 2016, a strong correlation was obtained (Fig. 15). As the soil was not completely 

frozen during the winter, precipitation infiltration took place in the deeper soil layers, which 

led to greater element leaching. 
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Figure 15. Influence on organic carbon leaching losses (kg Corg ha-1) with different ecological 

fertilization in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.005). 

 

The analysis revealed a more active increase of Corg concentration in the plots of sandy loam 

Haplic Luvisol fertilised with cattle manure during all three consecutive years of operation in 

spring (5.53 mg L¯¹ in 2016; 12.73 mg L¯¹ in 2017; and 8.9 mg L¯¹ in 2018). In the fourth 

experimental year, a significant increase in Corg concentration was observed in the plots ferti-

lised with organic sapropel (8.9 mg L¯¹), which could indicate that a more intense OM destruc-

tion process was activated (Fig. 16).  

During the autumn period, Corg concentration in the infiltrate collected by lysimeters was the 

significantly highest in the plots fertilised with cattle manure in 2016 (22.5 mg L¯¹), and in 2017 

it was the highest in the plots fertilised with organic sapropel (39.0 mg L¯¹) (Fig. 16).  
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Figure 16. Influence on organic carbon concentration (mg Corg L
-1) with different ecological 

fertilization in Haplic Luvisol Loamy sand soil. 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.005). 

 

During the spring of the first three years, the significantly highest amount of carbon leaching 

was observed after the application of cattle manure (5.11 kg ha-1 in 2016; 17.35 kg ha-1 in 2017; 

and 8.05 kg ha-1 in 2018) compared to other applied organic fertilisers and the control. When 

more precipitation fell during the autumn season, during the first experimental year 2016 and 

in 2017 an amount of more intense organic carbon leaching was observed, which was related 

to the soil cover, which remained empty after harvest and the prevailing temperature (Fig. 17). 

The first two years showed intense destruction of organic matter, resulting in high concentra-

tions of Corg in water collectors.  

 

Figure 17. Influence on organic carbon leaching losses (kg Corg ha-1) with different ecological 

fertilization in Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.005). 

 

Nitrogen leaching. Nitrate concentrations and, similarly, leaching rates in both soil types were 

more affected by the absence of vegetation cover on the soil during the autumn and winter 

seasons, resulting in higher nitrate losses. A positive effect of organic sapropel on nitrate con-

centration and leaching was found. In general, in two types of soils, all ecological-organic fer-

tilisers tended to reduce nitrate leaching during the first two years of the experiment. 

Compared to all applied fertilisers, the application of solid cattle manure (7.83 mg L-1) in the 

sandy loam Haplic Luvisol caused the significantly highest concentration in spring and autumn. 
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fertilised with organic sapropel (12.49 mg L-1), compared to other fertilisers. As intensive fil-

tration took place during the winter of 2016 due to the lack of frost in the soil, lower concen-

trations in the collectors were obtained in spring 2017. Significant losses were recorded in au-

tumn after the harvest with soaked soil pushing excess water with dissolved mineral nutrients 

from the soil downwards.  

It should be noted that the applied organic sapropel fertilisers had a positive effect on the re-

duction of nitrogen leaching in two types of soils. The positive property of organic sapropel to 

reduce nitrate leaching was observed in the sandy loam Haplic Luvisol for the second and the 

next consecutive year of the experiment (Fig. 18). 

The largest leaching amounts took place in autumn; it could be observed that almost more than 

50% of the annual nitrogen content was leached, therefore the more precipitation we had in 

winter, the more nitrate nitrogen was leached out (Fig. 18). However, the slow-acting ecological 

organic fertilisers during the third and fourth experimental years yielded increased amounts of 

nitrate leaching observed in the plots fertilised with solid cattle manure (in 2018 – 8.92 kg ha-1 

and in 2019 – 12.90 kg ha-1). 
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Figure 18. Influence of different ecological-organic fertilization during every hydrological year 

(a) and every season of the year (2016 y. – b; 2017 y. – c; 2018 y. – d.; 2019 y. - e) on nitrogen 

nitrates leaching losses quantity in in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05) 

 

While assessing the data of the 2016–2019 experiment, it could be mentioned that during the 

first years of ecological organic fertiliser application in the Loamy sand Haplic Luvisol, nitrate 

leaching was significantly influenced by organic sapropel fertilisers, which increased the con-

centration in the infiltrate compared to other fertilisers. In general, in comparison with the con-

trol application (without fertiliser – 7.62 mg L-1), it should be noted that all applied ecological 

organic fertilisers significantly reduced the nitrate concentrations during the first year after ap-

plication. 

Throughout the experimental period, a very positive effect on the nitrate concentrations in the 

plots of the Loamy sand Haplic Luvisol fertilised with organic sapropel was observed. The plots 

fertilised with organic sapropel highlighted the ability of fertilisers to reduce nitrate concentra-

tions and thus leaching more effectively. 

The amount of nitrate leaching depended largely on the amount of precipitation during active 

growth and soil condition during winter. The obtained annual data revealed that the natural risk 

of losing more nitrates from the soil during the autumn and winter seasons remained. Over the 

four experimental years, the application of organic sapropel fertilisers to the soils tended to 

result in lower nitrate leaching losses (Fig. 19).  

During the first year, the recorded concentration was higher in the winter after harvest, and 

similarly, we obtained a higher nutrient loss. A noticeable advantage of organic sapropel in 

stopping nitrate leaching from the soil in the wetter period was observed; the lowest leaching 

rate was recorded in the infiltrate during each season especially in winter. 
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Figure 19. Influence of different ecological-organic fertilization during every hydrological year 

(a) and every season of the year (2016 y. – b; 2017 y. – c; 2018 y. – d.; 2019 y. - e) on nitrates 

leaching losses quantity in Haplic Luvisol Loamy sand soil. 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05). 
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tions during four years (97%) (Fig. 20). 
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0.01–0.57 kg ha-1 in the sandy loam Haplic Luvisol.  

When NPK fertiliser mixtures were applied, higher average four-year leaching losses of phos-

phorus (0.169 kg ha¯¹) were observed in the sandy loam Haplic Luvisol, and in terms of each 

0

10

20

30

Pavasar
is

Vasara

Ruduo

Žiema

2016 Spring

Summer

Autumn

Winter

b

0
10
20
30
40
50
Pavasaris

Vasara

Ruduo

Žiema

2017 Spring

Winter

Autumn

Summer

c

0
1
2
3
4
5
6
7

Pavasaris

Vasara

Ruduo

Žiema

2018
Spring

Winter

Autumn

Summer

c

0

5

10
Pavasaris

Vasara

Ruduo

Žiema

2019

Kontrolė (be trąšų) NPK

40 t ha¯¹ Sapropelis 60 t ha¯¹ Manure

Summer

Winter

Autumn

Summer

d

Control (no fertilizer)

Organic sapropel Cattle manure



207 
 

winter period a significantly higher amount of leached phosphorus (0.057 kg ha¯¹) was found 

(Fig.20).  

 

Figure 20. Influence of different organic fertilization on phosphorus leaching in Haplic Luvisol 

Sandy loam soil 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05). 

 

A negative effect of NPK fertilisers on increasing the phosphorus concentration (0.07 mg L¯¹) 

was particularly noticeable in the loamy sand Haplic Luvisol. The spring concentration (0.2 mg 

L¯¹) in the infiltrate increased the overall four-year results (173% compared to the control).  

Significantly high phosphorus leaching amounts were found in the loamy sand Haplic Luvisol 

after fertilising the soils with NPK fertilisers in spring (0.19 kg ha-1) and on average over four 

years (0.32 kg ha-1) (Fig. 8). The significant phosphorus leaching obtained in the spring was 

largely due to the application of NPK fertilisers each year before sowing or planting. The soils 

fertilised with organic sapropel and solid cattle manure did not affect significant phosphorus 

leachings. 
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Figure 21. Influence of different organic fertilization on phosphorus leaching in Haplic Luvisol 

Loamy sand soil 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05). 

 

Potassium leaching. According to the experimental data, potassium concentrations in the in-

filtration water and the infiltration in the sandy loam Haplic Luvisol were similar in individual 

years and in total over four years. The concentrations ranged from 2.63 to 5.5 mg L¯¹. A higher 

concentration during the whole experimental years was calculated with the applied organic sap-

ropel fertiliser (4.13 mg L¯¹). The recorded moderate increase in concentration during the au-

tumn season resulted in a higher percentage of concentration infiltration over four years (110%). 

In general, while assessing the results of four years, it was found that all tested fertilisers in-

creased potassium levels during all seasons, notably the positive effect of solid cattle manure 

was observed on lower concentrations in spring (3.50 mg L¯¹), autumn (4.71 mg L¯¹) and winter 

(3.20 mg L¯¹) seasons.  

Although organic sapropel contained half the amount of potassium entering the soil compared 

to cattle manure, the average potassium concentration was much higher over four years (4.56 

mg L¯¹ in spring; 5.46 mg L¯¹ in autumn; and 3.44 mg L¯¹ in winter).  

The positive effect of cattle manure on lower potassium leaching in spring (16.69 kg ha¯¹), 

summer (4.98 kg ha¯¹) and autumn (17.90 kg ha¯¹) can be observed in the sandy loam Haplic 

Luvisol, compared to the control and various other applications (Fig. 22). Although the highest 

amount of potassium was incorporated in the soil with solid cattle manure, there were no sig-

nificant leaching losses: they were relatively the lowest ones recorded in different soils com-

pared to other applied fertilisers.  
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Figure 22. Influence of different orgaic fertilization on potassium leaching in Haplic Luvisol 

Sandy loam soil 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05). 

 

The concentration distributions in the infiltration water of the loamy sand Haplic Luvisol were 

similar. Application of NPK fertilisers reduced the average annual concentration in the precip-

itation infiltrate to 0.5%. A large amount of potassium was incorporated in the soil with the 

solid cattle manure, however, the obtained result observation revealed that the concentrations 

in the infiltrate increased only by 9%.   

Potassium leaching losses averaged 12.50 – 14.80 kg ha¯¹. No significant differences were 

found between the applications of different ecological-organic fertilisers. A marginal negative 

trend of varied fertiliser applications slightly increasing the amount of potassium leaching dur-

ing each season was observed (Fig. 23).  

 

Figure 23. Influence of different organic fertilization on potassium leaching in Haplic Luvisol 

Loamy sand soil 

Note. The difference between the values shows statistically significant data at 95% confidence level(P<0.05). 

 

Calcium leaching. As a result of the performed experiment, it can be observed that the calcium 

concentration in the lysimeter infiltrate depended mainly on hydrothermal properties. In autumn 

and winter, an increase of 3–17% in concentrations was observed with differently incorporated 

fertilisers, compared to the control (unfertilised soil). In spring, a significantly high concentra-

tion was observed, compared to other seasons; it was found in the first experimental year (1070–

1220 mg L¯¹), thus increasing the total average spring concentration in the infiltrate over the 

four years of the experiment. While observing the average infiltrate concentration over 4 years, 
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it was found that the soil plots fertilised with organic sapropel (94%) and solid cattle manure 

tended to decrease concentrations. 

In terms of the sandy loam Haplic Luvisol, the maximum leaching rates were determined in all 

differently fertilised plots in spring – 85.77–122.70 kg ha-1. The highest amounts of calcium 

leaching were recorded with NPK fertilisation: in spring it was higher compared to differently 

applied ecological organic fertilisers (122.70 kg ha-1), in autumn (50.34 kg ha-1) and during the 

winter (80.05 kg ha-1) season (Fig. 24).  

While observing the average calcium leaching rates over four years, we found the negative 

property of NPK fertilisers to increase nutrient leaching rates.  

 

Figure 24. Influence of different organic fertilization on calcium leaching in Haplic Luvisol 

Sandy loam soil 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant data at 95% confi-

dence level according to Duncan‘s test. 

 

During the hydrological year, the average calcium concentrations in the loamy sand Haplic 

Luvisol with NPK (102%) and organic sapropel (105%) were slightly higher than those in the 

control (without fertiliser). A positive effect on the decrease of calcium concentration was found 

in the infiltrate of the soils fertilised with cattle manure (92%). The observations of concentra-

tion variations in the infiltrate of each season revealed the advantage of cattle manure to reduce 

calcium concentrations (in spring – 373 mg L¯¹; in summer – 24.8 mg L¯¹; in autumn – 62.1 mg 

L¯¹; and in winter – 49.3 mg L¯¹) and at the same time the risk of calcium leaching. 

The highest calcium leaching losses in the loamy sand Haplic Luvisol were experienced during 

the spring season, higher amounts were recorded in the soils fertilised with organic sapropel 

(154.22 kg ha-1) and that trend of calcium leaching prevailed throughout the season compared 

to other fertilisers and the control (Fig. 25).  
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Figure 25. Influence of different organic fertilization on calcium leaching in Haplic Luvisol 

Loamy sand soil 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant data at 95% confi-

dence level according to Duncan‘s test. 

 

Influence on organic carbon content with inputed ecological organic fertilizers in soils 

Different ecological organic fertilization resulted in different trends of organic carbon accumu-

lation (Fig. 26). The highest amounts of organic carbon (0.91%) accumulated with fertilization 

of cattle manure in the soil. The positive effect of NPK fertilizers slightly increased (0.76%) the 

content of organic carbon in the soil. Meanwhile, the soils fertilized with organic sapropel incre-

ased the intensity of soil OM mineralization and as a result, a reduced organic carbon content 

(0.78%). 

 

Figure 26. Organic carbon amount in 0–30 cm soil layer with different organic fertilizers before 

experiment start (2016) and after (2019) in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant data at 95% confi-

dence level according to Duncan‘s test. 
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In Haplic Luvisol Loamy sandy soil before fertilization with ecological organic fertilizers, soils 

were found to have similar amounts of organic carbon, ranging from 1.05 to 1.15%. 

After four years of the experiment (2019), it was found that the Corg content decreased signi-

ficantly and reached only 0.73–0.88% (Fig. 27). Soils fertilized with cattle manure sustain the 

highest organic carbon content within the margin of error, which was 20% higher compared to 

the control (without fertilizer). 

Nevertheless, ecological organic fertilizers had a positive effect on the retention of organic car-

bon in soils compared to control (without fertilizers). Meteorological conditions that contribu-

ted to the higher loss of organic carbon from the soil arable layer had a greater influence on this 

experiment. 

 

Figure 27. Organic carbon amount in 0–30 cm soil layer with different organic fertilizers before 

experiment start (2016) and after (2019) in Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Note. The difference between the values with the different letter shows statistically significant data at 95% confi-

dence level according to Duncan‘s test. 

 

Effect on C:N ratio in the soil after inserting ecological organic fertilizers 

Before the experiment, the optimal C:N ratio was calculated in both types of soils, which was: 

11:1 in the sandy loam Haplic Luvisol (Fig. 28) and 14:1 in the loamy sand Haplic Luvisol (Fig. 

29). This suggests that the organic matter in the soil remained more stable, the process of nitro-

gen immobilisation was sufficiently optimal and thus better soil aggregation.  
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Figure 28. Influence of ecological fertilizer on C and N rate in Haplic Luvisol Sandy loam soil 

 

After four years of the experiment, DOM compounds were not stable due to constantly rising 

air temperatures and non-freezing soil in winter, and the C:N ratio decreased significantly in 

the sandy loam Haplic Luvisol from 6:1 to 8:1 (Fig. 28), and from 7:1 to 8:1 in the loamy sand 

Haplic Luvisol (Fig. 29). The temperatures higher than SCN and empty soil plots after the main 

crop harvest accelerated the mineralisation processes, which also increased the mineral nitrogen 

content, resulting in the loss of large amounts of organic matter from the soil. 

 

Figure 29. Influence of ecological fertilizer on C and N rate with in Haplic Luvisol Loamy sand 

soil 

 

Agrochemical properties of Sandy loam and Loamy sand Haplic Luvisol soils 

Analysing the indicator changes, it could be mentioned that during the four years the soil ex-

changeable acidity slightly decreased in the Loamy sand Haplic Luvisol (pH 6.3 – 6.7), while 

it tended to increase in the sandy loam Haplic Luvisol. NPK-fertilised soils significantly in-

creased pH after four years of the experiment, although the overall increase was not significant. 

The soils fertilised with organic sapropel were of greater interest which, as a result, had a 
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slightly lower pH (5.1 to 5). Although all soils were found to be acidic before setting up the 

experiment, for future prospects it was recommended to monitor pH changes when fertilising 

the fields with organic sapropel. 

Mobile phosphorus levels were defined as high phosphorus soils (210 – 250 mg kg-1). Fertilisers 

applied as manure reduced phosphorus content, and soils fertilised with organic sapropel main-

tained a similar amount of 234 mg kg-1. A significant increase in mobile phosphorus (250–267 

mg kg-1) and a higher content of mobile potassium (85–88 mg kg-1) were observed after the 

application of NPK fertilisers to the soil, as well as an increase in mobile potassium added each 

year before sowing or planting (Table 3). Calcium content increased after fertilisation of the 

soils with organic sapropel (1737-2014 mg kg-1). 

 

Table 3. Influence on inputted organic fertilizers of changes in soil agrochemical properties in 

Haplic Luvisol Sandy loam soil 

Note: ± -- standart deviation 

 

In terms of the loamy sand Haplic Luvisol, it was found that almost all soils fertilised with 

organic fertilisers had tended to lose elements after four years of the experiment (Table 4). The 

NPK-fertilised plots showed an increase in mobile phosphorus (210–242 mg kg-1) and calcium 

(897–935 mg kg-1), and an increase in calcium (870-872 mg kg-1) was observed with manure 

fertilisation.). 

 

Table 4. Influence on inputted organic fertilizers of changes in soil agrochemical properties in 

Haplic Luvisol Loamy sand soil 

Trąšų varian-

tai 

Treatments 

P₂O₅ mg kg¯¹ K₂O mg kg¯¹ Ca mg kg¯¹ Mg mg kg¯¹ 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 

Kontrolė (be 

trąšų) 

Control (no 

fertilizers) 

241±6.6 205±11 
110±4.

5 
75±7.5 988±113 1315±14 

270±1

1 
145±2.5 

NPK 250±6.5 267±9.8 85±7.2 88±8.4 1817±196 1621±123 278±4 199±28 

Organinis sap-

ropelis 

Organic sap-

ropel 

210±5.5 202±6.8 82±2.5 
71±11.

1 

1737±194

1 
2014±738 205±4 203±61 

Kraikinis gal-

vijų mėšlas 

Cattle manure 

234±5.5 234±4.4 
106±2.

1 

93±14.

1 
1941±35 1483±171 234±4 214±67 
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Trąšų variantai 

Treatments 

P₂O₅ mg kg¯¹ K₂O mg kg¯¹ Ca mg kg¯¹ Mg mg kg¯¹ 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 

Kontrolė (be 

trąšų) 

Control (no ferti-

lizers) 

223±8.5 168±3.2 165±8.5 85±6.4 946.3±41 856±35 137±1.2 103±8 

NPK 210±5.6 242±4.1 164±5.6 124±9.2 897±53 935±104 123±2 117±11 

Organinis sapro-

pelis 

Organic sapropel 

204±4.7 174±3.8 157±1.7 88±4.6 903.3±78.5 861±55 141±4.5 103±7.6 

Kraikinis galvijų 

mėšlas 

Cattle manure 

205±3.1 197±11.6 154±3.1 105±3.8 870±48.6 872±48 127±4.6 109±6.5 

Note: ± -- standart deviation 

 

CONCLUSIONS 

1. During the four crop rotation years, the use of cattle manure and  NPK fertilizer was more 

efficient for the total amount of metabolism energy in the Haplic Luvisol Loamy sand and 

in Sandy loam soils - the use of cattle manure and organic sapropel fertilizers was more 

efficient. 

2. In spring barley grain yield, the accumulation of elements in the crop was more influenced 

by the fertilization of organic sapropel in Loamy sand and Sandy loam Haplic Luvisol soils. 

In potato tubers yield NPK fertilizers increased nitrogen and starch levels in 2017 Loamy 

sand soil. With organic sapropel increased nitrate accumulation in 2019 Sandy loam soil. 

In peas grain yield, a more pronounced accumulation of nutrients was found by fertilizing 

with cattle manure in Loamy sand soil. 

3.  Nitrogen balance in two types of soils was negative. Phosphorus positive balance was de-

termined by fertilizing Loamy sand and Sandy loam Haplic Luvisol soils with NPK and 

organic sapropel fertilizers. Negative potassium balance was found in both types of soils 

fertilized with organic sapropel and cattle manure.  

4. During the hydrological year, the average filtration in Haplic Luvisol Loamy sand soil was 

11 - 21% more precipitation compared to the control. Fertilization of cattle manure had a 

positive effect on the lowest precipitation infiltration in Sandy loam soils. 

5.  The addition of NPK fertilizers recorded higher phosphorus leaching losses in Haplic Lu-

visol Loamy sand and Sandy loam soils. 



216 
 

Potassium losses, in all periods of the season, were similar in both types of soil. Assessing 

the average amount of leaching losses during the hydrological year, it was found that all 

applied organic fertilizers increased potassium leaching. 

6.  The amounts of mineral nitrogen in the soil varied depending on the crop harvest and the 

prevailing meteorological conditions during the experiment. The lowest amounts were set 

in Sandy loam and Loamy sand Haplic Luvisol soils in 2017. 

7. After the four years of the experiment, a decrease in most of the nutrient elements in the 

soil layer. NPK fertilizers increased mobile phosphorus and potassium levels, and fertiliza-

tion of organic sapropel had a positive effect on higher calcium accumulation in Loamy 

sand Haplic Luvisol soil. In Sandy loam Haplic Luvisol soil a positive phosphorus and cal-

cium amount was found with fertilized NPK fertilizer and with cattle manure increased the 

amounts of calcium. 

The amount of organic carbon in Loamy sand Haplic Luvisol soil after four years of the 

experiment (2016-2019) with NPK and cattle manure fertilizers had a tendency to increase. 

In Sandy loam Haplic Luvissol soil all inserted organic fertilizers had a tendency to decrease 

the amount of Corg. 

After 4 years of fertilizer application, the C:N ratio in both types of soil halved. 
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ABBREVIATIONS 

 

AC – lysimeter plot area 

AE – metabolic energy 

C – carbon 

Ca – calcium 

Ce – leachated nutrients concentration 

CH4 – methane 

CO2 – carbon dioxide 

Corg – organic carbon 

DOM – soil organic matter 

EB – The European Community 

ES – The European Union 

GMO – genetically modified organism 

HTK – hydrothermas coefficient 

K – potassium 

K2O – mobile potassium 

Mg - magnesium 

MJ - megajoules 

N – nitrogen 

N2O – diazo oxide 

NL – biogenic nutrients leachate quan-

tity in filtrate water 

Nsum – sum of nitrogen 

Nmin – mineral nitrogen 

N-NH4 – ammoniacal nitrogen 

N-NO3 – nitrate nitrogen

NO3 – nitrates 

NPK – fertilizer mixture (Patentkali, 

phosphorite powder, potassium magne-

zija) 

P – probability level 

P – phosphorus 

P2O5 – mobile phosphorus 

pH – a measure of acidity or alkalinity 

r – corellation coefficient 

SKN – standart climate norm (1981-

2010 m.) 

SOC – soil organic carbon 

VB – quantity of infiltrated water 

VT – total amount of infiltrated water 

ŽŪM – Ministry of Agriculture of the 

Respublic of Lithuania
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